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1 Inledning       

Denna skötsel- och användningsplan gäller Storsands naturskyddsområde i Monäs by, Staden Nykarle-
by. Området innefattar totalt 464 ha varav 262 ha utgörs av vatten och 202 ha av land. Största delen av 
landområdet är privatägd fredad mark och endast en mindre del utgörs av statlig mark. Delar av området 
ingår i såväl det nationella strandskyddsprogrammet som det nationella åsskyddsprogrammet. Området 
ingår även i Natura 2000 nätverket (figur 1.) Den främsta målsättningen med skyddet av Storsand är att 
bevara den ståtliga sandstranden, dynformationerna och den omgivande skogsnaturen. 
 
Naturvårdslagen förpliktigar till skötsel- och användningsplanering endast för alla national- och naturpar-
ker. För naturskyddsområden som utgörs av fredad privatägd mark uppgörs skötsel- och användnings-
planer enligt behov. Då samfälligheten ansökte om fredning år 1991 önskade den bevara området för 
rekreation. Det tidvis stora rekreationstrycket på strandområdet vid Storsand medför ett behov av en plan 
som ger direktiv om hur hela naturskyddsområdet skall användas och hur det bör skötas för att möjliggö-
ra rekreation parallellt med skydd av värdefull och känslig natur.  
 
Skötsel- och användningsplanen är en produkt av s.k. deltagande planering som påbörjades våren 2003. 
En samarbetsgrupp bestående av myndigheter och lokala intressenter har samlats till möten och diskute-
rat centrala frågor för området. Utkast till texten har först behandlats i två "temagrupper", varefter hela 
samarbetsgruppen och markägarna i området har haft möjlighet till att kommentera innehållet. Samar-
betsgruppens och de två temagruppernas sammansättning framgår ur bilaga I. 
 
Fredningsbestämmelserna för alla de privatägda fastigheterna på området, som uppgjorts mellan mark-
ägaren och västra Finlands miljöcentral, står som grund för skötsel- och användningsplaneringen av 
området. Eftersom en mindre del av området är statsägt och förvaltas av forststyrelsen beaktas även 
principer för skötsel- och användningsplanering av statsägda naturskyddsområden.  
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2 Allmän beskrivning av området    

2.1 Naturmiljö  

Områdets särprägel utgörs av en ca 2400 meter lång sandstrand som förenas med ön Lotan av ett näsak-
tigt grund. Vågor och strömmar har format sandbankarna under vattnet och bildat en s.k. "tombolo" mellan 
Lotan och Storsand (Hellemaa 1998). Den vida stranden är utsatt för havets och vindens inverkan, vilket 
påverkar landytans former och växtlighetens utbredning. Från stranden inåt land förekommer dyner av olika 
ålder och i olika utvecklingsstadium, på vilka den sammanbindande växtlighetens utveckling tydligt kan ses. 
Landhöjningen skapar nya växtplatser på sandbankar som blottas ovanför vattenytan. 
 
Små ”vandrande”, instabila dyner förekommer ställvis på sandstranden. En ”fördyn” löper som en vall 
parallellt längs med hela strandlinjen. Fördynen är som mest ca 2,5 m hög. Bakom fördynen finns ett 
jämnare 150-300 m brett dynområde. Dynerna på detta område är ett steg längre upp i utvecklingsserien 
jämfört med stranddynerna. De skyddas av fördynen och är relativt stabila. Dynområdet har sannolikt 
påverkats av bete som hållit växtligheten låg och möjliggjort vindens utjämnande effekt (Hellemaa 1998). 
Strandbete har förekommit allmänt i området och upphörde i slutet av 1940-talet. Efter att betet upphört 
har dessa dyner bevuxits med örter, gräs, mossor och lavar.  
 
Inåt land följer etablerade, 2-5 m höga s.k. fossila dyner. I sänkorna mellan dynerna finns våtmarker som 
kallas "pottar". Genom att studera flygfotografier över området kan man konstatera att Storsandspottarna 
ursprungligen varit blockerade dammar. På grund av utdikning har försumpningen av dammarna för-
snabbats och i dag håller våtmarkerna på att växa igen. Ett undantag till detta utgörs av den djupa Di-
gerbergspotten som fortfarande har öppet vatten. Stora Hamnpotten som finns i den östra delen av om-
rådet är numera en eutrofierad insjö vars yta har minskat med mer än hälften sedan 1950-talet. Lilla 
Hamnpotten är på grund av dikningarna i dag uttorkad och igenvuxen. 
 
Längre inåt land täcks dynerna av talldominerad mo. I fuktigare sänkor trivs frodigare vegetation och det 
huvudsakliga trädslaget är gran. Ställvis är granskogen lundartad. I en stor del av området har det före-
kommit skogsbruk ända tills fredningen. Även tallplanteringar förekommer i området. På Storsand finns 
dock fina naturskogar som avverkats i mycket liten skala. I naturskogen finns gamla träd samt ställvis 
rikligt med vindfällen och murknande virke.  
 
Ön Lotan utanför Storsand är vid lågvatten förbunden med fastlandet. Den utgörs av en åsrygg i nord-
sydlig riktning. På Lotan finns välbevarad landhöjningsskog där utvecklingsserien från strandallundar till 
barrskog tydligt kan ses.  

2.2 Växt- och djurliv 

Uppgifterna om områdets arter baserar sig på följande inventeringar: Klemets inventering av fågelfaunan 
(2004) Karlssons och Granlunds naturinventering i Nykarleby (1990), på inventeringar av Rinkineva (1994) 
samt på observationer i samband med avgränsningen av natura 2000 naturtyperna för denna plan. 
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Figur 1. Storsands naturskyddsområde är beläget i Nykarleby. Större delen av området är privatägd fredad mark,  
endast en mindre del ägs av staten. Området ingår i Natura 2000 nätverket. 
Genimap oy och Lantmäteriverket tillstånd L4715/02 
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2.2.1 Flora 

Strandens växtlighet är relativt artfattig. Den mest typiska arten utgörs av strandråg (Leymus arenarius). 
Även krypven (Agrostis stolonifera) och östersjötåg (Juncus balticus) förekommer allmänt. Högre upp på 
de vita dynerna påträffas strandvial (Lathyrus japonicus) och flockfibbla (Hieracium umbellatum). Den 
slitagekänsliga saltarven (Honkenya peploides) förekommer nästan enbart på den mera opåverkade, 
östra delen av stranden. Den västra delen av stranden används som simstrand och växtligheten har 
påverkats mer här jämfört med den östra delen av stranden.  
 
Stränderna på Lotan består huvudsakligen av stenstränder, ställvis förekommer även små partier av 
strandängar. På Lotans stränder förekommer bland andra gultåtel (Deschampsia bottnica), fackelbloms-
ter (Lythrum salicaria), gökblomster (Lychnis flos-cuculi), slåtterblomma (Parnassia palustris) och tuvull 
(Eriophorum vaginatum). På den östra sidan av ön har vassen till stora delar intagit stränderna. Mellan 
stranden och skogen på Lotan förekommer allundar med för dem typiska höga örter och gräs såsom 
älggräs (Filipendula ulmaria), hallon (Rubus idaeus) och nässla (Urtica dioica).  
 
På de ”grå dynerna” inåt fastlandet på Storsand täcks marken fläckvist av mossor och lavar. Raggmossa 
(Racomitrium canescens) förekommer allmänt, men allt eftersom tallarna intar dynerna torkar den ut och 
ger vika för härdigare arter (Hellemaa 1998). I fältskiktet förekommer förutom strandråg och flockfibbla 
även kråkbär (Empetrum nigrum), kattfot (Antennaria dioica) och bergssyra (Rumex acetosella).  
 
På de trädklädda dynerna växer en och tall. Olika typer av lavar såsom fönsterlav (Cladina arbuscula), 
renlav (Cladina rangiferina) och islandslav (Cetraria islandica) dominerar bottenskiktet. På dynernas krön 
finns också mjölon (Arctostaphylos uva-ursi) och kråkbär som trivs på torra sandmarker. På de äldre 
trädklädda dynerna dominerar moskogens ris såsom lingon och blåbär. 

2.2.2 Fauna 

Storsand har stor betydelse som rast- och matplats för olika fågelarter under deras flyttningstid. I synner-
het på hösten söker hundratals fåglar mat på sandstranden och i vattnet. Bland de sträckande arter som 
påträffas på Storsand finns flera arktiska vadare som t.ex. sandlöpare, kustsnäppor, myrsnäppor och 
småsnäppor samt mindre långväga gäster såsom mosnäppor, kärrsnäppor och svanar (Klemets 2004, 
Karlsson och Granlund 1990).  
  
Häckfågelfaunan intill sandstranden är artfattig. Säkra häckningar konstaterades endast för mindre 
strandpipare (Charadrius dubius), sädesärla (Motacilla alba) och sävsparv (Emberiza schoeniculus). 
Havsörn (Haliaeetus albicilla), fiskgjuse (Pandion haliaetus ) och skräntärna (Sterna caspia) är arter som 
häckar utanför området men regelbundet kan observeras på Storsand då de kommer hit för att fiska. 
 
Skogsnaturen på Storsand med dels öppna och torra moar, dels frodiga och mer slutna sänkor erbjuder 
dock variation och häckningsmiljöer för ett stort antal arter. Av de häckande arterna i den frodiga gransko-
gen kan nämnas kungsfågel (Regulus regulus), gransångare (Phylloscopus collybita) och gärdsmyg (Trog-
lodytes troglodytes). Murket trä hyser insektlarver till föda och underlättar även häckning för hålbyggande 
arter. I området förekommer större hackspett (Dendrocopus major) samt tidvis spilkråka (Dryocopus marti-
us) och sparvuggla (Glaucidium passerinum). I de friska lövskogspartierna häckar ett flertal sångare, så-
som lövsångare (Phylloscopus trochilus), trädgårdssångare (Sylvia borin), svarthätta (Sylvia atricapilla) och 
ärtsångare (Sylvia curruca). Även Stora hamnpotten utgör en viktig häckningslokal för speciellt andfåglar. 
Sommaren 2004 påträffades här även häckning av Sångsvan (Cygnus cygnus). (Klemets 2004)  
 
Lotan bidrar med ett betydande antal fågelarter till området. Här finns en vitfågelkoloni med åtminstone 
fiskmås (Larus canus), gråtrut (Larus argentatus), silvertärna (Sterna paradisaea) och fisktärna (Sterna 
hirundo). Silltrutens (Larus fuscus) häckning i området var osäker år 2004 även om arten uppehöll sig i 
området. På ön häckar även ett antal vadare såsom, rödbena (Tringa totanus), drillsnäppa (Actitis hypo-
leucus) och strandskata (Haematopus ostralegus). Enligt Karlsson och Granlund häckade även roskarl 
(Arenaria interpres) här år 1991, men år 2004 kunde den inte observeras (Klemets 2004). Andfåglarna 
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utgörs av bl.a. svärta (Melanitta fusca), småskrake (Mergus serrator), storskrake (Mergus merganser), 
knipa (Bucephala clangula) och vigg (Aythya fuligula). På Lotan häckar även tättingar och trastar som är 
bundna till allundarna och barrskogen.  
 
Tidigare har laxfiskar stigit upp i bäcken som förenar Stora hamnpotten med havet. Eutrofieringen och 
det låga vattenståndet gör att numera endast gädda (Esox lucius) och abborre (Perca fluviatilis) stiger 
upp i sjön för att leka.  
 
I området förekommer rikligt med älgspår och djuret kan också observeras. Även skogshare (Lepus timi-
dus), räv (vulpes vulpes), mink (Mustela vison) och ekorre (Sciurus vulgaris) har regelbundet observerats 
på Storsand. Spår av flygekorre (Pteromys volans) upptäcktes i området vintern 2004. Vid bäckmynning-
en förekom även spår av utter (Lutra lutra). På Lotan har gråsäl (Haliochoerus grypus) påträffats. 

2.3 Naturtyper och arter enligt EU:s fågel- och habitatdirektiv (Natura 
2000 nätverket) 

I området har kartlagts 15 olika naturtyper enligt definitionen i EU:s habitatdirektiv. Naturtyperna och 
deras ungefärliga yta är sammanställda i tabell 1. Figur 2. visar hur naturtyperna fördelar sig i området. 
 
 

Naturtyper hektar  
1110 Sublittorala sandbankar  minst 45 
1220 Steniga stränder 1 
1610 Rullstensåsöar i Östersjön med littoral och sublittoral vegetation 10 
1630 Boreala havsstrandängar * 0,5 
1640 Boreala sandstränder med perenn vegetation i Östersjön 
2110 Embryonala vandrande sanddyner  

4 

2120 Vita sanddyner (kustnära vandrande sanddyner med sandrör) 2 
2130 Grå sanddyner * (Permanenta kustnära sanddyner med örtvegetation) 6,5 
2180 Trädklädda sanddyner i boreal region 58 
2190 Dynvåtmarker 3 
3160 Naturliga dystrofa sjöar och småvatten 1,5 
4030 Torra hedar 1 
7140 Öppna fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn 2 
9010 Naturskogar* 33 
9030 Naturliga primärskogar i landhöjningskust* 8,5 

 
Tabell 1. Naturtyper som ingår i Natura 2000 nätverket och som förekommer i området. * = prioriterad naturtyp, 
vilket innebär särskilt skyddsvärd ur ett europeiskt perspektiv. De sublittorala sandbankarna har avgränsats en-
bart med hjälp av flygbild. Det är troligt att de omfattar en betydligt större yta än den som ritats på kartan (se 
även kap.5.1.2). 

 
 
Hela 36 av de fågelarter som inventerats i området är arter som ingår i EU:s fågeldirektiv (tabell 2A). 
Största delen av direktivarterna är flyttande fågelarter som rastar i området. Tre däggdjursarter som ingår 
i EU:s habitatdirektiv har noterats i området (tabell 2B). I tabellerna framkommer även de arter som före-
kommer på Storsand och som behandlats i det nationella betänkandet över hotade arter. De hotade ar-
terna kan delas in i olika hotnivåer enligt hur starkt deras förekomst är hotad. (Hotnivåernas förkortningar 
härstammar från engelskan och förklaras under tabellen). 
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Figur 2. Natura 2000 naturtypernas fördelning i området 
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2A 
 

Fågelart Ingår i EU:s få-
geldirektiv, lista I 

häckande och 
flyttande arter 

Hotnivå i 
Finland 

Häckar i 
området 

Rastar eller 
födosöker i 

området 

Stjärtand, Anas acuta X   X 
Skedand, Anas clypeata X   X 
Sädgås, Anser fabalis X NT  X 
Gråhäger, Ardea cinerea X   X 
Järpe, Bonasa bonasia X  X  
Sångsvan, Cygnus cygnus X  X  
Sandlöpare, Calidiris alba X   X 
Kärrsnäppa, Calidris alpina X CR  X 
Kustsnäppa, Calidris canutus X   X 
Spovsnäppa, Calidris ferruginea X   X 
Småsnäppa, Calidris minuta X   X 
Mosnäppa, Calidris temminckii X VU  X 
Mindre hackspett Dendrocopos minor X VU  X 
Spillkråka Dryopopus martius X   X 
Smålom, Gavia stellata X NT  X 
Trana Grus grus X   X? X 
Havsörn, Haliaeetus albicilla X VU  X 
Törnskata, Lanius collurio X NT  X 
Silltrut Larus fuscus X NT  X 
Dvärgmås, Larus minutus X   X 
Skrattmås, Larus ridibundus X VU   
Myrsnäppa, Limicola falcinellus X NT  X 
Myrspov, Limosa lapponica  NT   
Blåhake, Luscinia svecica X   X 
Dvärgbeckasin, Lymnocryptes minimus X   X 
Svärta, Melanitta fusca X  X  
Fiskgjuse, Pandion haliaetus X NT  X 
Brushane, Philomachus pugnax X NT  X 
Gråhakedopping, Podiceps grisegena X   X 
Fisktärna, Sterna hirundo X  X  
Skräntärna, Sterna caspia X VU  X 
Silvertärna, Sterna paradisaea X  X  
Gravand, Tadorna tadorna X NT  X 
Tjäder, Tetrao urogallus X NT  X? X 
Svartsnäppa, Tringa erythropus X   X 
Rödbena, Tringa totanus X  X  

 
 
2B 
 

Djurart Ingår i EU:s habi-
tat-direktiv 

Hotnivå 

Flygekorre, Pteromys volans X VU 
Utter Lutra lutra X NT 
Gråsäl, Haliochoerus grypus X NT 

 
Tabell 2A och 2B Djurarter som förekommer i området och som ingår i EU:s fågel- och habitatdirektiv, samt arter som upptas på 
Finlands lista över hotade arter (år 2000). Förklaringarna på hotnivåernas förkortningar är följande:  
CR=Akut hotad, EN=Starkt hotad, VU=Sårbar, NT=Missgynnad 
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2.4 Kulturhistoria 

Uppgifter om Storsands kulturhistoria har insamlats främst genom intervju av Monäs byaforskare (Suni, 
K. och Dumell, G.) 
 
Storsand och i synnerhet Lotan har sedan gammalt använts som övernattningsställe för fiskare. Deras 
betydelse som fiskeplats har varit stor, eftersom det inte finns annan skärgård i närheten av Monäs. På 
den norra och södra ändan av ön Lotan finns gamla fiskestugor som har använts och varav en del fortfa-
rande används vid fiske och även vid jakt. En del av stugorna används som sommarstugor. Längre upp 
på ön finns en stenlabyrint som antas ha samband med öns betydelse som fiskeläge. 
 
På Storsand och på Lotan har förekommit bete av kvigor, kor och får. Kvigorna och korna betade ända 
ner till stranden på Storsand och fåren fördes ut till Lotan. Betet formade terrängen och förhindrade växt-
ligheten från att "ta över" stranden på Storsand. Betet på fastlandssidan upphörde i slutet av 1940-talet. 
På Lotan fortsatte betet längre än på fastlandet men numera håller den öppna hedmarken på att växa 
igen av enbuskar. På 1960-talet brändes strandråg som en del av valborgsfirandet. Även denna tradition 
bidrog till att hålla sandstranden på Storsand öppen och fri från växtlighet. Att växtligheten på stranden 
ökat, syns klart då man jämför gamla flygfotografier från området (figur 3). Korna och kvigorna betade 
även ända ner till Storsandspottarna vilket medförde en låg och jämn växtlighet ända ner till vattnet.  
 
Stora hamnpottens vatten var ännu på 1940-talet av en annan kvalitet än i dag och enligt lokala uppgifter 
skulle här då ha förekommit bland annat flodpärlmusslor. Flodpärlmusslornas skal användes vid denna 
tid som näring åt hönsen. 
 
Under krigstiden tjänade skogarna i Monäs som gömställe. Även vid Storsands sanddyner finns rester av 
en "korso". Från detta gömställe tog männen som gömde sig sedan över till Sverige för att undgå att bli 
inkallade till kriget. 
 
Intill Storsand finns fortfarande rester av ett vrak som en gång tjänat som vedskuta. Vedskutan var på 
väg med ved till Sandnäs glasbruk i Vexala då den gick på grund utanför Storsand. Detta torde ha inträf-
fat vid tiden kring sekelskiftet.  
 
Storsand har sedan gammalt haft betydelse som rekreationsområde. På 1960-talet byggdes jaktstugan i 
området. På 1970-talet hyrdes stugan ut för caféverksamhet. Byns skolor hade tidigare som tradition att 
ordna utflykter till området, för att barnen skulle få simma och spela boll på stranden. 

2.5 Nuvarande markanvändning  

Fredningsbestämmelserna för området sätter klara ramar för markanvändningen. Eftersom området har 
reserverats för skydd av naturen är såväl all form av skogsbruk som byggande förbjudet.  
 
Jakt enligt rådande lagstiftning är tillåtet på området och jakträtten är utarrenderad till Munsala jaktföre-
ning. Det främsta bytet utgörs av älg, jaktföreningen besöker området två gånger per jaktsäsong. Spora-
diskt jagas även hare och på Lotan förekommer andjakt i någon mån. Om jakträtten, se kap. 8.1. 
 
Fiske har traditionellt haft en stor betydelse inom området och yrkesfiske förekommer än i dag på hela 
vattenområdet. De största fångsterna utgörs av sik och abborre. Fritidsfisket har ökat, speciellt gällande 
pilkning. Pilkarna kommer främst från grannkommunerna och det attraktivaste stället utgörs av Monäs 
sund. Fiskarter som främst omfattas av fritidsfiske utgörs av abborre och småsik. Byborna uppfattar det 
ökade pilkfisket som störande eftersom pilkarna fiskar upp en hel del småfisk som sedan lämnas kvar på 
isen. Om fiskerätt, se kap. 8.1. 
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Den nuvarande markanvändningen på Storsand utgörs till stor del av rekreation. Sandstranden lockar 
hundratals badgäster en varm sommardag. Midsommarfirandet har blivit en form av tradition hos ung-
domen och under denna högtid samlas flera hundra ungdomar på området. Såväl badsäsongen som 
midsommarfirandet orsakar nedskräpning och slitage vilket skapat ett behov till att planera hur området 
skall användas och skötas. Även områdets skogar används i dag till rekreation och ett stort antal stigar 
korsar skogsområdet. De lokala scoutföreningarna går regelbundet på "hajk" i Storsandsskogarna. Även 
Klippans lägerverksamhet omfattar utflykter i skogsnaturen. 
 
Fritidsboende förekommer på Lotan där en del av före detta fiskestugor används som sommarstugor. 
Stugorna är sex till antalet. I enlighet med fredningsbestämmelserna får byggnaderna inte utvidgas. 
 

 

Figur 3. På flygbilderna ovan kan man se hur området förändrats mel-
lan åren 1955 och 2001. Efter att betet upphört har växtligheten ut-
vecklats på stranden. Storsandspottarna som tidigare hade öppet vat-
ten har vuxit igen som en följd av utdikning. Stora hamnpottens yta 
(sjön längst österut) har minskat med mer än hälften. Copyright lant-
mäteriverket. 
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3 Centrala mål för områdets skötsel och användning  

De centrala målen för områdets skötsel och användning är att 
• skydda naturen och bevara den biologiska mångfalden 
• återställa naturtillståndet av betydelsefulla naturtyper 
• skapa goda förutsättningar för rekreation 
• öka naturkunskapen och erbjuda möjligheter till naturupplevelser  

3.1 Skydda naturen och bevara den biologiska mångfalden 

Den främsta målsättningen med skyddet av Storsand är att bevara de värdefulla dynformationerna som 
sträcker sig ända in i den omgivande skogsnaturen. De olikåldrade dynerna kan avgränsas som egna 
naturtyper med en för dem karakteristisk växt- och djurvärld. Området ingår i sin helhet i EU:s nätverk av 
skyddade naturområden (Natura 2000). EU:s habitat- och fågeldirektiv utgör hörnstenarna även i det 
nationella naturskyddet. Naturliga sandstränder samt trädlösa och trädfattiga dyner hör till de naturtyper 
som är skyddade enligt naturvårdslagen.  
 
Varje naturtyp utgör en specifik livsmiljö. Genom att bevara de olika naturtyperna kan växt- och djurarter 
som är beroende av en specifik miljö fortleva. Skyddandet av naturtyper är ett sätt att bevara den biologis-
ka mångfalden eftersom bevarandet av en livsmiljö i allmänhet är den bästa metoden för skydd av arter.  
 
För att konkretisera skyddsmålen har en målsättning uppgjorts separat för alla naturtyper i området (se 
kapitel 5). Genom att rikta användningen av området kan man uppnå målsättningen med naturskyddet. 
Den största hotfaktorn för området i dag är slitage av dynernas vegetation och förstörelse av dynforma-
tionerna. Vistelsen bör ske på naturens villkor och rekreationen avgränsas till de delar av området som 
är mindre känsliga för slitage. 

3.2 Återställa naturtyper i naturtillstånd 

I området finns olika typer av våtmarker och vattendrag vars naturliga tillstånd förändrats på grund av 
utdikning (se figur 3). Våtmarkernas och vattendragens biologiska mångfald har minskat eftersom arter 
som är beroende av en högre vattennivå har minskat eller försvunnit. Återställande av naturtillståndet 
avser att återställa naturtyperna i det tillstånd som rådde innan områdena ändrades, dock med beaktan-
de av landhöjningens effekt. Återställandet kan även innebära att initiera en utveckling som möjliggör att 
området återgår i naturtillstånd via naturlig succession. 
 
Naturtyper som planeras att återställas finns vid Storsandspottarnas dynvåtmarker samt vid Stora och 
Lilla Hamnpottens sjöar (se kapitel 5.2).  

3.3 Skapa förutsättningar för rekreation 

Då samfälligheten för Monäs, Hirvlax, Monå och Harjux byar ansökte om fredning, ville den även bevara 
området för rekreation. Genom att avgränsa en del av området för rekreation och erbjuda ett funktionellt 
serviceområde kan man skapa goda förutsättningar för rekreation. Den största betydelsen för rekreatio-
nen utgörs av sandstranden, som lockar hundratals besökare under en varm sommardag (figur 4.). An-
vändningen av sandstranden riktas till den västra delen och på serviceområdet finns servicefunktioner 
som bör underhållas och hållas i trivsamt skick.  
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3.4 Öka naturkunskapen och erbjuda möjligheter till naturupplevelser 

Området erbjuder utmärkta möjligheter till naturupplevelser. Genom att öka kunskapen och medvetenhe-
ten om områdets naturvärden hoppas man även kunna reglera vistelsen på området och på lång sikt 
förhindra slitage på de känsliga partierna (figur 5.). Ett litet informationscentrum planeras i den före detta 
jaktstugan. På området planeras två naturstigar för att besökaren ska kunna bekanta sig med områdets 
natur. Området har även en uppenbar betydelse som undervisningsobjekt på grund av de geomorfolo-
giska särdragen och lämpar sig väl för skolutfärder.  

 
 
 
 

 

 
 
Figur 4. Den största betydelsen för rekreationen utgörs av sandstranden. Bild: Ove Lillas.  
 
 

 
 
Figur 5. Speciellt de grå dynerna är känsliga för slitage. Genom att öka medve-
tenheten om områdets naturvärden hoppas man kunna reglera vistelsen på om-
rådet. 
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4 Indelning av områdets markanvändning   

För att förtydliga målsättningen med området har markanvändningen indelats i två zoner, en grundzon 
och en rekreationszon (se figur 7.). Genom indelningen kan man rikta rekreationen och användnings-
trycket för att bevara de naturskyddsmässigt värdefullare delarna. 

4.1 Grundzon (områden i naturtillstånd) 

Grundzonen omfattar den största delen av området. Målet är ett enhetligt område nära naturtillstånd 
(figur 6.). I grundzonen förekommer naturtyper som kräver restaureringsåtgärder för att naturtypen inte 
skall gå förlorad. 
 
Inom en del av grundzonen löper två märkta naturstigar. Fastän allemansrätten gäller även inom grundzo-
nen rekommenderas det att man för rekreation håller sig till de märkta stigarna. Jakt och fiske är tillåtet. 

4.2 Rekreationszon 

Rekreationen koncentreras huvudsakligen till den västra delen av naturskyddsområdet. Här finns ett 
serviceområde som skall erbjuda funktioner för att bevista sandstranden och bekanta sig med områdets 
natur (se även kapitel 8.).  
 
Rekreationszonen innefattar serviceområdet på den norra delen av vägen som löper till parkeringsområde-
na, den västra delen av sandstranden samt ett litet område runt jaktstugan (figur 7). För att rekreationszo-
nen skall fylla sin funktion och tillfredsställa besökarna är det viktigt att serviceområdet underhålls. Service-
området utvecklas ytterligare i samarbete mellan miljöcentralen, forststyrelsen och samfälligheten. 
 
 
 

 
 
Figur 6. Inom grundzonen förekommer flera värdefulla naturtyper, såsom naturskogar.  
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Figur 7. Indelning av markanvändningen i zoner. 
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5 Skydd och skötsel av naturmiljöer    

5.1 Bevarande och skötsel av naturtyper 

I området förekommer 14 olika Natura 2000-naturtyper, dv.s naturtyper som ingår i Europeiska Unionens 
habitatdirektiv. Naturtyperna utgörs av sådana på Unionens område förekommande naturtyper som är i 
fara att försvinna, eller vilkas utbredningsområde är begränsat, eller vilka är goda exempel på karakteri-
stika för ifrågavarande naturgeografiska region (Airaksinen och Karttunen 1999). Medlemsländerna bär 
ett ansvar för deras bevarande. Nedan beskrivs i korthet naturtypernas nuläge, målsättningen med skyd-
det av dem samt eventuella åtgärder som krävs för att målsättningen skall uppnås. De prioriterade natur-
typerna är märkta med en stjärna *.  

5.1.1 Vita sanddyner (2120), Embryonala vandrande sanddyner (2110) och Borea-
la sandstränder med perenn vegetation i Östersjön (1640) 

Nuläge 

Den öppna sandstranden utgörs av ett över 2 km långt men endast ca 30 meter brett bälte. Detta bälte 
utgörs till större delar av naturtypen boreala sandstränder. Den västra delen av stranden används flitigt 
som simstrand vilket påverkat växtligheten, som är mer utbredd på den östra delen av stranden. 
  
Även embryonala sanddyner förekommer längs med strandlinjen men speciellt på den östra, mindre 
påverkade delen av stranden. De är svåra att avgränsa från de boreala sandstränderna, eftersom de 
ständigt påverkas och förändras av vind, vågor och förändringar i vattenståndet. 
 
Vita sanddyner bildar ett tydligt bälte i samband med fördynen som avgränsar själva strandpartiet. De 
vita sanddynerna har en karakteristisk bindande växtlighet som domineras av strandråg.  

Målsättning  

• Att bibehålla en naturlig utveckling av dynformationer och kolonisation av växtarter.  

Åtgärder 

• Rekreationen avgränsas till den västra delen av stranden  
• Motordriven trafik, såsom bilar och motorcyklar är förbjudet på stranden eftersom den förstör 

dynformationerna 
• Stranden får inte harvas  

5.1.2 Sublittorala sandbankar (1110) 

Nuläge 

De sublittorala sandbankarna omfattas av sandbankar som är permanent täckta av havsvatten, som 
förekommer på mindre än 20 meters djup och som är fria från vegetation, eller bevuxna med en viss typ 
av vattenväxtlighet. Naturtypen har betydelse som lekplatser för ett flertal fiskarter och som uppehålls-
platser för sälar. Inom ramen för denna plan har det inte funnits resurser till att noggrannare kartlägga 
naturtypen och dess växtlighet. Naturtypen kunde troligen avgränsas till att omfatta ett betydligt större 
område än det som märkts ut på kartan i figur 2. Vid avgränsningen har enbart det grundaste området 
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som syns på flygbilden beaktats. Troligt är att sandbankarna sträcker sig över större delen av det vatten-
område som hör till naturskyddsområdet.  

Målsättning 

• En naturenlig utveckling utan ingrepp som kan förändra naturtillståndet.  
• Öka kunskapen om sandbankarnas omfattning och deras växtlighet 

Åtgärder 

• Inventering av sandbankarna 

5.1.3 Perenn vegetation på steniga stränder 

Nuläge 

Till denna naturtyp hör en del av Lotans stränder. Steniga stränder och havsstrandängar skiljs åt på ba-
sen av växtlighetens täckningsgrad i förhållande till stenigheten. Steniga stränder förekommer allmänt i 
vår skärgård men växtligheten anses speciellt representativ på rullstensåsöar. De steniga stränderna på 
Lotan är ställvis utsatta för vind och vågor, vilket påverkar växtlighetens utveckling. 

Målsättning 

• Naturenlig utveckling av naturtypen. 

5.1.4 Boreala havsstrandängar av Östersjötyp* (1630) 

Nuläge 

Karakteristiskt för boreala havsstrandängar är att växtligheten kan indelas i zoner så att de mest salttåli-
ga växterna växer närmast vattenbrynet. Strandängarna påverkas av isens nötande verkan. Ökad näring 
i strandvattnet och avsaknaden av traditionell markanvändning såsom bete och slåtter, gör dock att vas-
sen småningom hotar invadera strandängarna. 

 
En liten strandäng har bildats på Storsand alldeles intill udden mittemot Lotan. Strandängen är ett resul-
tat av landhöjningen. Små strandängar förekommer även på ön Lotan. Strandängarna på Lotan har en 
rikare artsammansättning men de är små till ytan. En del av öns låglänta stränder har invaderats av höga 
vassbestånd. 

Målsättning 

• Bevarande av strandängarna. Vassens utbredning förhindras 

Åtgärder 

• Isens inverkan till att hålla växtligheten låg följs upp  
• Vid behov introduceras regelbunden slåtter  

5.1.5 Grå sanddyner eller ”permanenta kustnära sanddyner med örtvegeta-
tion”(2130)* 

Nuläge 

De grå sanddynernas naturtyp kännetecknas av mossor och lavar som helt eller delvis täcker markytan 
samt av örter och gräs i fältskiktet. På Storsand har denna naturtyp till stor del utvecklats efter att strand-
betet upphört. Mossorna och lavarna har brett ut sig och tall har kommit in. På en del av de grå sanddy-
nerna har tallen brett ut sig och vuxit till med sådan fart att naturtypen hotar att gå förlorad. Då tallen når 
en viss höjd och står tillräckligt tätt för att förhindra vinden att röra upp sanden, övergår de grå sanddy-
nerna i trädklädda dyner. Gränsen mellan grå sanddyner och trädklädda dyner på Storsand är diffus och 
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naturtyperna går in i varandra. De grå sanddynerna är en prioriterad naturtyp och Finland har ett särskilt 
ansvar för dess bevarande. Just denna naturtyp förekommer endast sparsamt i vårt land.  

 
Förutom igenväxning hotas naturtypen av motordriven trafik. Mosstäcket är ställvis bortslitet av bil- och 
motorcykelspår som genomkorsar dynerna. Spåren kan tydligt ses även på flygbilderna över området. 

Målsättning 

• De mest representativa partierna av naturtypen bör bevaras  
• Motordriven trafik skall upphöra  

Åtgärder 

• ”Skötsel" av naturtypen genom att tall avlägsnas i en del av området. Skötseln planeras av mil-
jöcentralen. 

• Stängslet runt parkeringen hålls i skick. Informationstavlor med bland annat förhållningsreglerna 
på området förbättras 

• Olovligt körande med motorfordon följs upp. Eventuella brott mot fredningsbestämmelserna bör 
polisanmälas 

5.1.6 Trädklädda sanddyner i boreal region (2180) 

Nuläge 

De trädklädda sanddynerna omfattar den största ytan av naturtyperna i området och i detta avseende 
kan naturtypen anses representativ (figur 8.). Även en del av de grå sanddynerna håller på att utvecklas 
till trädklädda dyner. Gränsen mellan den egentliga skogen och de trädklädda dynerna avgörs på basen 
av topografin. På Storsand sträcker sig fossila dynformationer långt inåt land. Speciellt på de yngre träd-
klädda dynerna är humusskiktet tunt. Ett flertal stigar som genomkorsar hela området går igenom dessa 
områden och ställvis är växttäcket bortslitet.  

Målsättning 

• Att förhindra ytterligare slitage 

Åtgärder 

• Att uppmana besökarna att hålla sig till de befintliga stigarna 
 
 

 
 

Figur 8: De trädklädda dynerna är allmänna i området. 
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5.1.7 Öppna svagt välvda mossar, fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn 
(7140) 

Nuläge 

Myrmarker av denna typ förekommer dels intill Stora Hamnpotten, dels finns ett litet kärr längre söderut 
om sjön. Växtligheten har typiska drag men hotas dels av uttorkning, dels av vassens utbredning.  

Målsättning 

• En naturenlig utveckling av kärren med en naturlig vattenhushållning 

Åtgärder 

• Naturtypen gynnas av åtgärderna för naturliga dystrofa sjöar och småvatten, se kap. 5.2.2 

5.1.8 Naturskogar (Västlig taiga 9010)*  

Nuläge 

I området kan drygt 30 ha betecknas som naturskogar eller västlig taiga. Naturtypen är mest representa-
tiv i området sydost om ”Översanden”, intill gränsen av naturskyddsområdet. Här är terrängen kuperad 
och granen dominerar som trädart, men även lövträd och tall förekommer. Trädens åldersstruktur är 
varierande med ett flertal gamla och ståtliga exemplar. Det finns rikligt med vindfällen och tillgång på 
murken ved (figur 6).  
 
Även de andra figurerna som betecknats som naturskogar har typiska kännetecken för en naturskog. 
Skogsfiguren intill Stora Hamnpotten utgörs av ett igenvuxet skogskärr. Utdikningen i området har torkat 
ut kärret och på grund av det minskade torvlagret bör skogen nu betecknas som naturskog framom 
skogskärr. Trädbeståndet har dock egenskaper som kännetecknar en naturskog. Skogskärr är, liksom 
naturskogar, en prioriterad naturtyp och återställandet av en naturlig tillrinning i Stora hamnpotten (se 
kapitel 5.2.2.) torde bidra till en större mångfald i områdets skogsbild. Gemensamt för alla naturskogsfi-
gurer i området är att de ställvis är fuktiga och frodiga med inslag av lundartad granskog.  

Målsättning 

• Att möjliggöra en naturenlig utveckling av skogen, mot en klimaxfas. 
• Naturskogsarealen förväntas öka i området  
• Åtgärderna för naturliga dystrofa sjöar och småvatten, se kap. 5.2.2 förväntas gynna skogsnatu-

rens mångfald i området. 

Åtgärder 

• Skogen i naturskyddsområdet bereds en naturenlig utveckling 
• Fredningsbestämmelserna förbjuder all skogsavverkning  
• Döda träd eller vindfällen får inte avlägsnas utan lämnas kvar för att öka mångfalden av arter  

5.1.9 Naturliga primärskogar i landhöjningskust (9030)* 

Nuläge 

Strandlundarna och barrskogen på ön Lotan utgörs av naturliga primärskogar. En utvecklingsserie som 
är typisk just för landhöjningsstränder har fått utvecklas under en längre tid utan större ingrepp. Serien 
utgår från den lågvuxna strandängen som inåt land följs av en högörtsäng, en albård och slutligen av en 
gammal barrskog där granen ofta dominerar. För att fylla kriterierna för naturtypen får skogen inte ha 
slutavverkats. Naturtypens naturtillstånd är bra. 
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Målsättning 

• Att skogen får fortsätta att utvecklas naturenligt  

Åtgärder 

• Fredningsbestämmelserna förbjuder all skogsavverkning.  
• Döda träd eller vindfällen får inte avlägsnas utan lämnas kvar för att öka mångfalden av arter. 

Vindfällen som märkbart försvårar framkomligheten på redan upptrampade stigar kan undanrö-
jas med varsamhet så att de flyttas åt sidan eller sågas upp i mindre delar. 

5.1.10 Torra hedar (4030) 

Nuläge 

En torr rished förekommer på Lotan, söder om den högväxta granskogen. De torra hedarna har upp-
kommit som en följd av betesgång på sandmark. Betet har upphört och nuläget karakteriseras av igen-
växning av enbuskar. Naturtypens representativitet har försämrats. 

Målsättning 

• Naturtypen bevaras 
• Representativiteten förbättras 

Åtgärder 

• Regelbunden mekanisk röjning av enbeståndet 

5.1.11 Rullstensåsar i Östersjön (1610) 

Nuläge 

Lotan utgörs i sin helhet av denna naturtyp. Ön har formats av avlagringar som transporterats med istida 
smältvatten. Landhöjningen har påverkat vegetationens utveckling. På Lotan karakteriseras rull-
stensåsen av steniga stränder, sandbankar, sluttande barrskog och öppna hedar. På ön häckar ett bety-
dande antal fågelarter. Ön är bebyggd med sex sommarstugor, vilket inverkar på naturtillståndet och 
sänker representativiteten. 

Målsättning 

• Bevarande av naturtypen 

Åtgärder  

• Fredningsbestämmelserna förbjuder utvidgning av sommarstugorna 
• Informationstavlor med bland annat förhållningsregler på området under fåglarnas häckningstid 

förbättras  

5.2 Naturtyper som bör återställas i naturtillstånd 

5.2.1 Dynvåtmarker (2190) 

Nuläge 

"Pottarna" eller dynvåtmarkerna som uppstått i terrängsänkorna mellan dynerna är typiska för Storsand, 
men i och med dikningarna håller detta drag på att försvinna. Digerbergspotten, som även märkts ut i 
figur 2., längst västerut, är den enda av dynvåtmarkerna som bevarats i naturtillstånd. Lik Digerbergspot-
ten har även de övriga "pottarna" ursprungligen haft öppet vatten. Ställvis har dikningen varit väldigt ef-
fektiv och en del av våtmarkerna har redan vuxit igen med björk eller videsly. En del har dock bibehållit 
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sin karaktär så att de fortfarande kan anses utgöra en egen naturtyp men med försämrat naturtillstånd 
och dålig representativitet.  

Målsättning 

• Att skapa gynnsamma förhållanden för en typisk myrväxtlighet, genom att återställa den naturli-
ga tillrinningen.  

Åtgärder 

• Restaureringsåtgärder som består av att diken dämms upp eller täcks igen. Forststyrelsen upp-
gör en separat plan i samarbete med miljöcentralen. 

• Före återställandet förverkligas bör växtarterna kartläggas för att möjliggöra en uppföljning av 
växtlighetens utveckling. 

5.2.2 Naturliga dystrofa sjöar och småvatten (3160) 

Nuläge 

Stora Hamnpottens yta är i dag mindre än 2 ha och alltså mer än hälften mindre jämfört med 1950-talet 
(figur 3.). Sjön belastas av näringsämnen från åkrar, pälsfarmer, skogar och Monäs feeds fryseri. Skogs-
diken och en konstgjord bäckfåra har sänkt vattenståndet. Stora Hamnpotten har under tidigare år haft 
betydelse som fiskelekplats. Numera är vattenståndet i sjön tidvis mycket lågt och fiskarter som tidigare 
vandrat upp i sjön för att leka har övergett den. Stora Hamnpotten förenas genom en bäck med Lilla 
Hamnpotten. Lilla Hamnpotten är i dag kraftigt igenvuxen och öppet vatten saknas helt. Stora och Lilla 
Hamnpottens naturtillstånd är kraftigt försämrat. 

 
Munsala västra fiskelag har tagit initiativ till ett tillstånd att höja vattenståndet med hjälp av bottendam-
mar. Fiskelaget vill återinföra fiskarter som försvunnit från Stora Hamnpotten. 

Målsättning  

• Att återställa naturtillståndet i sjön för att höja naturtypens värde vilket innebär en bättre vatten-
kvalité, en livskraftig fiskstam och en typisk strand- och vattenvegetation.  

• Att minimera belastningen av sjön 

Åtgärder  

• Eventuellt återställa den ursprungliga bäckfåran nedanom sjön  
• De konstgjorda dikena bör dämmas upp eller täckas igen  
• En höjning av vattenståndet i Stora och Lilla Hamnpotten bidrar till att återställa en del av myr-

marken runt sjöarna. 
• Då miljötillstånd förnyas för farmer och foderkök bör målsättningen med naturskyddsområdet 

(och naturaområdet) särskilt beaktas. I detta samband bör man även som ett alternativ undersö-
ka möjligheterna till att leda avfallsvattnen bort från naturskyddsområdet.  

 
Återställandet av naturtillståndet i Stora och Lilla Hamnpotten samt en uppföljning av åtgärderna bör 
förverkligas som en separat plan i samarbete mellan förslagsvis Miljöcentralen, Vilt och fiskeriforsknings-
institutet, TE-centralen och Munsala västra fiskelag. Planen ska godkännas av miljöcentralen. Vid plane-
ringen av återställandet måste man utreda behovet av miljötillstånd samt möjliga effekter på markerna 
som gränsar till naturskyddsområdet.  
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6 Skydd och bevarande av arter    

Nuläge 

Området har stor betydelse som rast- och matplats för sträckande fåglar speciellt under hösten. Även 
under häckningstiden har speciellt Lotan, Stora Hamnpotten och de frodiga skogspartierna en avgörande 
betydelse för ett flertal arter. Det häckande fågelbeståndet hotas främst av störningar från människor. 
Små rovdäggdjur antas beskatta en del av fågelstammen speciellt på Lotan. Exempelvis försökte silver-
tärnan häcka vid sandstranden sommaren 2004, men misslyckades på grund av störande människor och 
lösspringade hundar. Roskarlen har tidigare häckat på Lotan men antas ha eliminerats av ökande stam-
mar av små rovdjur, speciellt mink.  
 
I området förekommer även däggdjur som ingår i EU:s habitatdirektiv. Resurserna för uppgörandet av 
denna plan har inte medgett att närmare utreda däggdjurens artbestånd.  

Målsättning 

Det allmänna syftet med EU:s habitat och fågeldirektiv är att uppnå och bevara en gynnsam skyddsnivå 
för vissa arter. Detta innebär att arten skall kunna fortleva i sin naturliga omgivning och dess naturliga 
utbredningsområde får inte decimeras. Bevarandet av en livsmiljö är därför i allmänhet den bästa meto-
den för skydd av arter. Genom att låta skogen åldras naturligt, utan ingrepp, uppkommer även livsmiljöer 
för arter som är beroende av murknande virke. På så sätt erbjuds ex. naturliga bohål för områdets hål-
byggande fåglar.  

Åtgärder 

• Skydd och skötsel av naturmiljöer (se kap. 5.) 
• Vid planeringen av området har man försökt kanalisera rekreationen även med tanke på artbe-

ståndet.  
• Med information uppmanas besökare att, speciellt under fåglarnas häckning (från början av maj 

till slutet av juli), röra sig med varsamhet i hela området. Vistelse i närheten av fågelkolonierna 
utanför Lotan, samt intill Stora hamnpotten under denna tid bör undvikas. Hundar bör hållas 
kopplade. 

• Mink- och mårdhund hör inte till vårt lands naturliga däggdjursfauna och kan beskatta fågel-
stammen i en ogynnsam grad. Mink- och mårdhundsjakt rekommenderas. 

• Fågelholkar kan sättas upp för att trygga en arts fortlevnad i området. Uppsättningen av fågel-
holkar bör förverkligas enligt en skild plan som är godkänd av miljöcentralen.  

• Områdets artbestånd bör följas upp med regelbundna inventeringar. Inventeringar av de arter 
som ingår i EU:s habitat- och fågeldirektiv, samt de arter som upptas i den nationella hotklassifi-
ceringen bör prioriteras (tabell 2A och 2B.)  
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7 Skydd och skötsel av fornminnen    

Enligt lagen om fornminnen är alla fornminnen fredade som ett minne av Finlands tidigare bosättning och 
historia. På ön Lotan finns en stenlabyrint som torde ha samband med att ön har haft betydelse som 
fiskeplats. Labyrinten är inte dokumenterad av museiverket, som övervakar skyddet och undersökning-
arna av fornminnen. Labyrinten på Lotan bör granskas av Österbottens museum för att fastställa dess 
betydelse som fornminne.  
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8 Vistelse i området      

8.1 Jakt och fiske 

Enligt fredningsbestämmelserna är jakt enligt rådande lagstiftning tillåtet på området, men jakträtten får inte 
användas i kommersiellt syfte till jaktturism. Eftersom små rovdjur, såsom mink och mårdhund, antas öka i 
området och ha skadlig inverkan på områdets fågelfauna, rekommenderas jakt av dessa arter (se kap. 6).  
På forststyrelsens markområden kan jakträtten utarrenderas till den lokala jaktvårdsföreningen. På de  
privatägda markerna har markägarna överlåtit jakträtten åt Munsala jaktförening.  
 
Yrkesfisket har fortfarande stor betydelse för den omgivande bosättningen och yrkesfiske kan idkas i 
området som tidigare. Det kraftigt ökade pilkfisket uppfattas störa yrkesfisket eftersom pilkarna fiskar upp 
en hel del småfisk som lämnas kvar på isen. Hittills har pilkfisket koncentrerats till Monäs sund. Nykarle-
by fiskeområde har på sitt område utfärdat ett förbud mot fiske av sik under 30 cm. Förbudet övervakas 
av fiskeområdets representanter. Pilkfiske i stor omfattning (ex. i form av tävlingar) lämpar sig inte inom 
naturskyddsområdet.  

8.2 Rekreation 

I målsättningen med områdets skydd ingår att skapa goda förutsättningar för rekreation och möjligheter 
till naturupplevelser. Vistelsen i området bör dock ske på naturskyddets villkor. Enligt indelningen i olika 
markanvändningszoner (se kap. 4.) hänvisas rekreationen huvudsakligen till serviceområdet. Utanför 
serviceområdet försöker man styra vistelsen till stigarna med hjälp av informationstavlor och rådgivning 
så att den känsliga naturen skadas i så liten utsträckning som möjligt. Svamp- och bärplockning är tillå-
ten, enligt allemansrätten. Hundar bör alltid hållas kopplade på naturskyddsområdet. Körning med mo-
tordrivna fordon utanför vägen och parkeringsområdena är förbjudet på Storsand.  

8.2.1 Serviceområde och servicekonstruktioner 

På serviceområdet finns följande servicekonstruktioner (figur 9.): 

Parkeringsområden 

På området finns två parkeringsområden, ett mindre strax nedanför Klippans lägergård och ett större 
parkeringsområde längre österut intill badhytten. Sommaren 2003 förstärktes parkeringarnas botten med 
krossgrus och sand. Parkeringarnas botten bör även i fortsättningen hållas i skick för att fylla sin funktion 
och för att förhindra parkering på andra områden. Parkeringsbehovet bör även följas upp. Enligt fred-
ningsbestämmelserna är motordriven fordonstrafik förbjuden utanför vägen och parkeringsområdena. 
Staketet runt parkeringsområdena bör underhållas för att förhindra körning på de känsliga dynerna.  

Informationscentrum/cafeteria 

Söder om den större parkeringsplatsen finns en jaktstuga som kommer att omplaneras till ett litet infor-
mationscentrum för Storsand. Stugan kan ha även andra användningsändamål. Med hjälp av nödvändi-
ga restaureringsåtgärder kunde stugan även fungera som en kiosk/café under den livligaste strandsä-
songen samt som en samlingsplats för byns verksamhet under resten av året.  
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Tältområde och eldplatser 

Nedanom vägen, mellan de båda parkeringsområdena finns ett område som lämpar sig för tillfällig tält-
ning. Området för tältning och eldplatser har fastställts i en skild plan av miljöcentralen (18.6.2003, nr 
H23-256) Området har även märkts ut på informationsskyltarna invid parkeringsplatserna.  
 
I anslutning till tältområdet finns tre eldplatser med bänkar. På andra ställen än dessa är det förbjudet att 
göra upp eld. Lägereldplatserna bör kontinuerligt förses med ved. För att undvika nedskräpning runt eld-
platserna borde konstruktionen ytterligare utvecklas. 

Badstrand/badhytt 

Sandstrandens västra ända har avsetts som badstrand. En badhytt finns invid den stora parkeringsplatsen. 

Utedass 

På serviceområdet finns för tillfället tre utedass. Ett av utedassen har byggts inom ramen för skötsel- och 
användningsplaneringen. För att underlätta skötseln har utedassens kärl bytts ut ut mot komposterings-
kärl. En påse torvströ bör finnas till hands i utedassen. 

Utebord och – bänkar 

På serviceområdet finns för tillfället tre bord- och bänkgrupper. Antalet grupper kan vid behov utökas 
inom serviceområdet. Med tiden bör bord- och bänkgrupperna göras stabilare eller ersätts med tyngre 
konstruktioner som inte flyttas så lätt. 
 

figur 9: Karta över serviceområdet och dess funktioner. 
 

Avfallskärl 

Eftersom serviceområdet i första hand utnyttjas som simstrand under den varmaste perioden av året är 
det skäl att placera ut tillräckligt stora avfallskärl i anslutning till parkeringsområdena. På informations-
skyltarna skall besökaren uppmanas att föra avfallet i avfallskärlen.  
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Förbättring av serviceområdet 

Fredningsbestämmelserna står som grund för användningen av området. Avvikning från fredningsbe-
stämmelserna kräver tillstånd från miljöcentralen. Vid förbättring av serviceområdet bör förverkligandet 
därför ske genom en skild åtgärdsplan speciellt beträffande: 

• urgallring av skogen på tältområdet 
• byggande av nya konstruktioner 

8.3 Nöjestillställningar 

Storsand har under flera års tid använts som ett tillhåll för firandet av midsommar. Eftersom den främsta 
målsättningen med området är att skydda värdefull och känslig natur lämpar sig området inte på lång sikt 
för stora fester. Tillställningar i form av fester som ordnas på serviceområdet kräver strikt övervakning 
och tillstånd av markägaren, polisen och miljöcentralen.  

8.4 Terrängtävlingar 

På flera av de privatägda fastigheterna är det enligt fredningsbestämmelserna förbjudet att anordna ori-
enterings- eller andra terrängtävlingar. Sanddynerna som karakteriserar Storsand är känsliga för slitage 
och speciellt storskaliga terrängtävlingar med ett stort antal deltagare lämpar sig inte på området. 

8.5 Båttrafik 

Båttrafik är tillåten på området.  

8.6 Användning av snöskoter 

Nöjeskörning med snöskoter rekommenderas inte på Natura 2000 områden, och således bör nöjeskör-
ning inte förekomma på Storsand. Snöskoter får dock användas vid fiske och vid besök på sommarstu-
gorna på Lotan. Enligt terrängtrafiklagen är det förbjudet att utan markägarens eller markinnehavarens 
tillstånd färdas med snöskoter i terräng. Fredningsbestämmelserna för de privatägda fastigheterna för-
bjuder användningen av motorfordon i en stor del av området. På denna punkt bör även fredningsbe-
stämmelserna kontrolleras och om möjligt likställas för samtliga fastigheter på området. 
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9 Information      

Genom att öka kunskapen och medvetenheten om områdets naturvärden hoppas man kunna reglera 
vistelsen på området och förhindra slitaget på känsligare partier i naturen. 

9.1 Informationsställen 

Informationsskyltar 

Informationsskyltar över naturskyddsområdet och servicefunktionerna finns i anslutning till parkeringsom-
rådena. Västra Finlands miljöcentral ansvarar för att materialet på skyltarna uppdateras. Skyltningen till 
de olika servicekonstruktionerna såsom parkering, badhytt, utedass och naturstig saknas och bör förbätt-
ras. Även skyltningen till själva området är bristfällig och kunde avhjälpas med en skylt vid avtaget från 
Storsandsvägen ner till själva området. 

Informationscentrum 

I samband med jaktstugan planeras ett informationsställe som kan vara öppet särskilt under sommar-
halvåret. Informationscentret skall erbjuda informationstavlor eller broschyrer om områdets natur och 
fungera som en startpunkt för de planerade naturstigarna.  

9.2 Naturstig 

Längs en välplanerad naturstig med informativa skyltar kunde besökaren lära sig om områdets natur. 
Förslag till dragning av naturstig presenteras i figur 7. Stigens dragning skall tydligt märkas ut i terräng-
en. Över känsliga partier byggs spångar för att eliminera förslitningsskador på naturen.  
 
Informationstavlorna längs naturstigen skall berätta om t.ex. områdets geomorfologiska särdrag, skogs-
naturen, skogs- och strandorganismerna samt om den mänskliga verksamhetens inverkan på naturen. 
En naturstig på ett av Nykarlebys värdefullaste naturobjekt är motiverat, eftersom naturstigarna i kom-
munen är få.  
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10 Uppföljning av områdets skötsel och användning 

En samarbetsgrupp bör ansvara för uppföljning av områdets skötsel och användning. Åtminstone följan-
de intressenter bör vara representerade i samarbetsgruppen: Samfälligheten, de privata markägarna, 
forststyrelsen, Nykarleby stad, byarådet och miljöcentralen. Gruppen bör samlas minst en gång varje 
höst för att utvärdera det gångna året samt planera följande år. I tabell 3. framgår uppskattade tidtabeller 
och ansvarsfördelning för förverkligande av de åtgärder som ingår i planen. 
 
Åtgärd Ansvarig Tidpunkt 
Återställande av naturtyper   
- Storsandspottarnas dynvåtmarker Forststyrelsen, VFMC 2005 - 2010 
- Stora Hamnpotten VFMC, Monäs västra fiskelag,, Te-

centralens fiskeri-enhet 
2005 - 2010 

Skötsel av naturtyper   
- Grå sanddyner VFMC, forststyrelsen 2005 - 2010 
- Strandängar VFMC, frivilliga markägare eller föreningar 2005 - 2010 
- hedar VFMC, frivilliga markägare eller föreningar 2005 - 2010 
Skydd och bevarande av arter   
- inventeringar av artbeståndet VFMC, forststyrelsen 2015  2020 
- mink- och mårdhundsjakt Munsala jaktförening, VFMC, forststyrelsen 2005 - 2010 
Skydd och skötsel av fornminnen Österbottens museum 2005 - 2010 
Underhåll och tillsyn av rekreationsområdet   
- övervakning VFMC, forststyrelsen, staden, samfälligheten 2005 - 
- Renhållning VFMC, forststyrelsen, samfälligheten, staden 2005 - 
- Underhåll av byggnader och byggnationer VFMC, forststyrelsen vid behov 
- förbättring av informationsskyltar VFMC, forststyrelsen 2005 - 2007 
- inrättande av naturstig, underhåll VFMC, forststyrelsen 2005 -  
Forskning   
- uppföljning av dynernas slitage VFMC senast 2010
- inventering av sublittorala sandbankar VFMC 2005 - 2010 

  
Tabell 3: Ansvarsfördelning och uppskattad tidtabell(start) och för förverkligandet av de åtgärder som upptas i planen (förkortning-
en VFMC står för Västra Finlands miljöcentral).  

10.1 Bevarandet av den biologiska mångfalden och återställandet av 
naturtyper 

Miljöcentralen och forststyrelsen ansvarar gemensamt för uppföljning av den biologiska mångfalden i 
området. Uppföljningen koncentreras på:  

• skötsel av naturtyper 
• återställandet av naturtyper 
• dynernas slitage 
• artbeståndet 
• grundläggande inventering av sublittorala sandbankar 
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10.2 Underhåll och tillsyn av rekreationsområdet  

Enligt avfallslagen är det markägaren som ansvarar för renhållningen och övervakningen av sin mark. På 
så sätt är staten ansvarig för statlig mark medan den privata markägaren ansvarar för sin mark. Denna 
princip kan inte konsekvent tillämpas på Storsand eftersom området är skyddat och samtidigt utsätts för 
ett rekreationstryck.  
 
Då denna skötsel- och användningsplan görs upp finns inga klara regler att tillgå, angående vem som 
ansvarar för områdets renhållning och övervakning. Ansvaret har tillsvidare delats mellan de parter som i 
dag kan anses dra nytta av området; markägarna (samfälligheten och forststyrelsen), miljöcentralen och 
kommunen. 
 
Framöver bör man sträva till att miljöförvaltningen axlar större delen av ansvaret för underhåll och tillsyn 
på naturskyddsområden. För att det skall vara möjligt är det nödvändigt att de ekonomiska resurserna för 
dessa ändamål ökar.  

10.2.1 Renhållningen 

Ett avtal angående renhållningen av området under sommarsäsongen ingicks sommaren 2003. Fördel-
ningen av kostnaderna för renhållningen har nu tillämpats under ett antal år, år 2003 delegerades det 
praktiska ansvaret till MUIK hockey och år 2004 till föreningen Klippan r.f. I avtalet ingick ansvar för  

• avfallstransport 
• städning 
• ombesörjning av toaletterna 
• vedförsörjning till vedplatserna 

 
Samarbetsgruppen bör följa upp speciellt avfallshanteringens och städningens tillräcklighet samt utvär-
dera hur det praktiska ansvaret delegeras. 

10.2.2 Service av byggnader och byggnationer 

Byggnadernas och byggnationernas behov av service bör följas upp i samarbetsgruppen. Miljöcentralen 
och forststyrelsen ansvarar för den kostnad som servicen av områdets byggnader och byggnationer 
medför.  

10.2.3 Midsommarfirandet 

Det traditionella midsommarfirandet lockar hundratals personer till området varje år. Firandet har orsakat 
nedskräpning, buller och slitage. Eftersom området hyser känslig natur med häckande fåglar är det inte 
lämpligt att på lång sikt ordna stora festillställningar på området. Munsala Ishockeyklubb r.f. har under 
vissa år stått för arrangemangen under midsommaren och övervakat området. Detta prövades även 
sommaren 2003 och 2004 då ett avtal slöts mellan ishockeyklubben, Nykarleby innebandyförening Blue 
fox r.f och västra Finlands miljöcentral om övervakning av området. Övervakningen finasierades gemen-
samt av miljöcentralen, samfälligheten, forststyrelsen och staden.  
 
Samarbetsgruppen bör framöver följa upp arrangemanget med övervakningen av midsommarfirandet, 
samt ha som målsättning att avveckla stora festtillställningar på naturskyddsområdet. 
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11 Konsekvensbedömning av planen   

11.1 Ekonomiska och sociala effekter 

Den här planen utgår från fredningsbestämmelserna för de privatägda fastigheterna och förstärker mil-
jömyndigheternas mål med skyddet av området. Planen medverkar således indirekt till de ekonomiska 
och sociala effekter som skyddet av området medfört.  
 
En av planens huvudmålsättningar är att förbättra rekreationsmöjligheterna på området vilket bidrar till 
positiva sociala effekter. Redan under planeringstiden har en del av serviceutrustningen i området förny-
ats och förbättrats och planen förordar även en fortsatt strukturering av serviceutrustningen. Då olika 
åtgärder förverkligas strävar man alltid till att använda lokal arbetskraft för att befrämja även positiva 
ekonomiska effekter på lokal nivå. Förbättrade rekreationsmöjligheter och ökande av naturkunskapen 
har positiva effekter på såväl den lokala befolkningen som på turister och turismverksamhet.  
 
Yrkesfiske och jakt får fortsätta i området som tidigare och planen förstärker dessa positiva ekonomiska 
och sociala effekter.  
 
Positiva sociala effekter har även bringats av att de olika intressegrupperna sammankommit och deltagit 
i planeringen av området.  

11.2 Effekter på Natura 2000 naturvärden 

Enligt Naturvårdslagens 65§ skall i planering av områden inom Natura 2000-nätverket göras en bedöm-
ning av effekterna på områdets Natura 2000-naturvärden (arter och naturtyper) ifall planeringen kan ha 
negativa effekter på dessa naturvärden. 
 
I målsättningen med denna skötsel- och användningsplan ingår att skydda naturen och den biologiska 
mångfalden genom att bevara Natura 2000 naturtyperna i området. Ifall planen förverkligas bör den alltså 
ha enbart positiva effekter på de naturtyper och arter som utgjort motiven till att området upptagits i Natu-
ra 2000 nätverket. I området finns även naturtyper som kräver restaurering för att de ska bevaras. I pla-
nen föreslås skilda restaureringsplaner som, före de förverkligas, skall godkännas av miljöcentralen. 
Miljöcentralen övervakar således även restaureringsplanernas effekter på Natura 2000 naturtyperna.  
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Bilaga 1. Samarbetsgruppens och de två temagruppernas samman-
sättning 

 
 
SAMARBETSGRUPPEN FÖR SKÖTSEL- OCH ANVÄNDNINGSPLANE-
RINGEN AV STORSANDS NATURSKYDDSOMRÅDE 
Monäs, Hirvlax, Monå och Harjux 
byars samfälligheter 

Yngve Stråka 
Erik Nygård 
Per-Eric Anderson 

Monäs byaråd Roger Stråka/Kaj Wiik 
Munsala ishockeyförening Albert Westlin  
Nykarleby stad 
 

Peter Sjöblom  
Greta Näs  
Tina Nylund/Mikael Eklund 
Mathias Backman 

Klippan r.f 
 

Alf Wallin,  
Peter Åbacka 

Forststyrelsen Kari Hallantie/Susanna Ollqvist 
Västra Finlands miljöcentral Leena Rinkineva-Kantola 

Matti Kyröläinen  
Jaana Höglund 

   
 
Temagruppen för planering av rekreationen 
Monäs mf.l byars smf Yngve Stråka 
Markägare Ralf Knuts 

Yngve Bäck 
Monäs byaråd Roger Stråka 
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Bilaga 2. Sammanställning av utlåtanden på skötsel- och använd-
ningsplanen 

Begäran om utlåtande på skötsel- och användningsplanen sändes till 22 intressenter. Av dessa inkom 6 
utlåtanden. Utlåtanden gavs av Munsala jaktförening, markägaren Valde Neumans dödsbo, Nykarleby 
stad, Oravaisnejdens Naturvetarklubb, Svenska Österbottens jaktvårdsdistrikt samt Österbottens arbets-
krafts och näringscentral. Nedan följer en sammanställning av utlåtandena. Med kursiv stil framkommer 
hur utlåtandena har beaktats i den slutliga versionen av skötsel- och användningsplanen. 
 
Munsala Jaktförening 

Munsala jaktförening framför följande önskemål med tanke på skötsel- och användningsplanen 
för Storsands naturskyddsområde: 
 

• Att all slags jakt tillåts enligt gällande lagar och förordningar. 
I planen nämns att jakt enligt rådande lagstiftning är tillåtet på området. Jakträtten får inte an-
vändas i kommersiellt syfte. Kommentaren föranleder inga tillägg eller förändringar. 

• Att skjutna älgar får avhämtas med motorfordon med iakttagande av stor hänsyn till naturen.  
Det är möjligt att ansöka om avvikning i fredningsbestämmelserna från miljöcentralen (fred-
ningsbestämmelserna förbjuder användning av motorfordon utanför vägen och parkeringsområ-
dena). Önskemålet föranleder inga förändringar i skötsel och användningsplanen. 

• Att föreningen får utföra viltvård på området, t.ex. sätta upp fågelholkar.  
Följande meningar tillsätts i kapitel 6. Skydd och bevarande av arter: Genom att låta skogen åld-
ras naturligt, utan ingrepp, uppkommer även livsmiljöer för arter som är beroende av murknande 
virke. På så sätt erbjuds ex. naturliga bohål för områdets hålbyggande fåglar. Fågelholkar kan 
sättas upp för att trygga en arts fortlevnad i området. Uppsättningen av fågelholkar bör förverkli-
gas enligt en skild plan som är godkänd av miljöcentralen.  

• Att endast Munsala jaktförening rf har rätt att bevilja jaktlov till området.  
Följande mening tillsätts i kapitel 8.1:: På de privatägda markerna har markägarna överlåtit jakt-
rätten åt Munsala jaktförening.  

 
Valde Neumans dödsbo: 

Enligt markägaren är planen innehållsrik och intressant samt torde bidra till att ett attraktivt och 
enhetligt naturområde skapas. Följande kompletteringar föreslås: 
 

• Kapitel 5.2.2 Naturliga dystrofa sjöar och småvatten: Markägaren vill understryka att belast-
ningen minimeras samt önskar att de eventuella skador som minknäring och foderkök åsamkat 
repareras och att en riskminimering av eventuell belastning genom rening av avfallsvatten eller 
genom andra preventiva åtgärder vidtas.  
Följande mening tillsätts i kapitel 5.2.2.:, åtgärder: Då miljötillstånd förnyas för farmer och foder-
kök bör målsättningen med naturskyddsområdet (och naturaområdet) särskilt beaktas. I detta 
samband bör man även som ett alternativ undersöka möjligheterna till att leda avfallsvattnen bort 
från naturskyddsområdet.  

• Markägaren anser att alltför rigida regler beträffande vindfällen bör undvikas när detta 
gäller framkomlighet på stigar. Detta är aktuellt speciellt på Lotan, där vindfällen enligt uppgift 
hindrar passager på öns gamla stigar. Vindfällen bör kunna undanröjas med varsamhet. 
Följande mening tillsätts i kapitel 5.1.8 Naturliga primärskogar i landhöjningskust: Vindfällen som 
märkbart försvårar framkomligheten på redan upptrampade stigar kan undanröjas med varsam-
het så att de flyttas åt sidan eller sågas upp i mindre delar.  

• Dödsboet påpekar att ingen markägare finns representerad i samarbetsgruppen och före-
slår att en representant för Valde Neumans dödsbo medtas i samarbetsgruppen. Markäga-
ren konstaterar med tillfredsställelse att andra markägare varit representerade i temagrupperna. 
I kapitel 10.Uppföljning av områdets skötsel och användning, framgår att markägarna bör vara 
representerade i en samarbetsgrupp som ansvarar för uppföljning av områdets skötsel och an-
vändning.  
 

Nykarleby stad 
• Staden anser att genom att avgränsa en del av området för rekreation och erbjuda ett 

funktionellt serviceområde kan man skapa goda förutsättningar för rekreation och samti-
digt minska belastningen på de känsligare områdena.  
Utlåtandet understöder planen och kräver inga förändringar eller tillägg. 
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• Byggnadskontoret påpekar dock att ansvaret för förverkligandet och kostnader för de åt-
gärder som upptas i planen bör fördelas mellan markägare Monäs mf.l byars Samfällighet 
och forststyrelsen samt Västra Finlands miljöcentral. Staden påpekar att det i punkt 10.2 
framgår att man framöver bör sträva till att miljöförvaltningen axlar större delen av ansvaret för 
underhåll och tillsyn av naturskyddsområden. 
I Tabell 3, kapitel 10. Uppföljning av områdets skötsel och användning, tas staden bort som an-
svarig för underhåll av byggnader och byggnationer, samt för inrättande och underhåll av natur-
stig. I kapitel 10.2.2 ändras den andra meningen: Miljöcentralen och forststyrelsen ansvarar för 
den kostnad som servicen av områdets byggnader och byggnationer medför. 
Stadsstyrelsen understryker det principiellt viktiga i att Forststyrelsen och Västra Finlands miljö-
central bär ansvaret för förverkligandet av planen. 

 
Oravaisnejdens naturvetarklubb 

ONK:s styrelse konstaterar att det är glädjande att en skötselplan för området har blivit gjord. 
Planen är välgjord och får ett positivt omdöme.  

  
• Naturvetarklubben påpekar att det på området finns problem med igenväxning samt att 

vassröjning och slåtter kan behövas på strandängen och i strandzonen. 
I kapitel 5.1.3 Boreala havsstrandängar av Östersjötyp, framkommer som målsättning att vas-
sens utbredning förhindras och att strandängarna bevaras. Som åtgärd nämns att regelbunden 
slåtter introduceras vid behov. Utlåtandet understöder planen och kräver inga förändringar. 

• Problemet med lösa hundar kan bemötas med anslag om att hundar bör hållas kopplade. 
I kapitel 8.2 Rekreation, tillsätts följande mening: Hundar bör alltid hållas kopplade på natur-
skyddsområdet. 

• Naturstigens dragning över känsliga sanddyner kräver spång eller dylikt för att eliminera 
förslitningsskador på naturen.  
I kapitel 9.2 Naturstig, tillsätts följande mening: Över känsliga partier byggs spångar för att elimi-
nera förslitningsskador på naturen.  

• Ett vindskydd (laavu) kan byggas på lämpligt ställe. 
Ett nytt stycke tillsätts under kapitel 8.2.1. I stycket tas ställning till nya konstruktioner enligt föl-
jande: Fredningsbestämmelserna står som grund för användningen av området. Avvikning från 
fredningsbestämmelserna kräver tillstånd från miljöcentralen. Vid förbättring av serviceområdet 
bör förverkligandet därför ske genom en skild åtgärdsplan speciellt beträffande: byggande av 
nya konstruktioner 

• Mink och mårdhund bör hållas efter 
Kommentaren understöder planen och föranleder inga förändringar. 

 
Svenska österbottens jaktvårdsdistrikt 

• Svenska österbottens jaktvårdsdistrikt har inget att anmärka mot den föreslagna skötsel- 
och användningsplanen. Distriktet vill poängtera betydelsen av en fungerande lokal jaktklubb. 
Jakt skall inte automatiskt med hänvisande till naturskyddslagen begränsas inom området. Vilt-
hushållningen skall enligt distriktet beaktas som den viktiga förnyelsebara resurs den är, som på 
inget sätt påverkar bevarandemålen ej heller naturtyper eller hotade arter i området 
Utlåtandet kräver inga tillägg eller förändringar i planen. 

 
Österbottens arbetskrafts- och näringscentral 

• Österbottens arbetskrafts- och näringscentral påminner om att förverkligandet av restau-
reringsprojektet för Stora och Lilla Hamnpotten och Hamnpottsbäcken skulle påverka och 
förhöja naturvärdena inom området och är därmed av största vikt. På grund av menings-
skiljaktigheter bland markägare är omfattningen av restaureringen ännu oklar. Därför är det vik-
tigt att den lämnar spelrum för olika grad av restaureringsinsats. 
Utlåtandet understöder planen och föranleder inga förändringar. 

• Österbottens TE-central anser det viktigt att både yrkes och fritidsfiske kan bedrivas i 
området. Det finns redan förutsättningar för att lösa problemet med pilkandet av småsik. 
Nykarleby fiskeområde har på sitt område utfärdat ett förbud mot fiske av sik under 30 cm. Den-
na begränsning torde gälla även på naturskyddsområdet och borde övervakas av fiskeområdets 
representanter. 
Följande meningar tillsätts under kapitel 8.1.Jakt och fiske: Nykarleby fiskeområde har på sitt 
område utfärdat ett förbud mot fiske av sik under 30 cm. Förbudet övervakas av fiskeområdets 
representanter. 

 
 

 


