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1 INLEDNING

Under gångna sekel berikade det traditionella lantbruket Finlands natur genom
att skapa nya livsmiljöer för många organismer, vilka annars skulle vara
sällsynta i vårt land. Även nya arter spreds med människan till Finland. Sam-
tidigt som lantbruket förändrats har de traditionella livsmiljöerna minskat
drastiskt i antal och storlek. På grund av detta har också många arter beroende
av dem blivit sällsynta eller utrotningshotade. Ungefär en fjärdedel av alla
Finlands utrotningshotade arter lever i de traditionella, krympande livsmiljö-
erna ifråga (Rassi m.fl. 2001) och således hotas vårt land av en betydande
utrotning av arter. Många av områdena är också av landskapsmässig betydel-
se, till exempel pryder de blommande ängarna och de parklika hagmarkerna
bylandskapet.
För att kunna bevara naturens mångfald i jordbruksmiljön har man med hjälp
av jord- och skogsbruksministeriets finansiering börjat uppgöra planer med
detta som mål. Finansieringen inleddes år 2003 och meningen är att planer av
detta slag skall göras i alla landskap. För den första svenskspråkiga planen
valdes området mellan Pernå kyrkby och Pernåviken i Nyland. På områdena
invid den landskapsmässigt vackra kyrkbyn har jorden brukats i hundratals år.
Strandlinjen utgör en del av den med tanke på fåglar värdefulla Pernåviken.

Meningen med översiktsplaneringen av naturens mångfald är att hitta objekt i
jordbruksmiljön, vilka ökar mångfalden. Planeringsområdet är omfattande och
inkluderar flera gårdar. Då man granskar exempelvis en by i sin helhet är det
möjligt att varsebli de värdefulla egenskaper som är utmärkande för hela
området. Översiktsplanen kan sedan användas som underlag för noggrannare
lägenhetsbunden planering och jordbrukarna kan för de identifierade objekten
ansöka om miljöspecialstöd för jordbruket.

Denna rapport utgör ett sammandrag av de kartläggningar som gjorts på
planeringsområdet i Pernå. I rapporten beskrivs mångfaldsobjekten på områ-
det och skötselrekommendationer ges. Dessutom berättas det om de för områ-
det karaktäristiska livsmiljötyperna, vilka utökar naturens mångfald. Rappor-
ten är i första hand ämnad för alla dem, på vars markområden objekten ligger.
Även övriga invånare och myndigheterna på området kan hämta uppgifter om
närmiljön ur rapporten. Förhoppningsvis har så många som möjligt glädje och
nytta av rapporten!

I arbetet med översiktsplaneringen har en styrgrupp bidragit med värdefull
hjälp. Som styrgruppens ordförande fungerade inspektör Kirsi Hellas från
Nylands miljöcentral. Gruppens övriga medlemmar var miljöchef Heidi
Lyytikäinen och landsbygdssekreterare Maria Roimola från Pernå kommun,
jordbrukare Mikael Antell från Nylands Svenska Producentförbund, jordbru-
kare Sverre Forsell från Pernå, agrolog Sonja Pyykkönen från Nylands TE-
central och landskapsvårdskonsulent Aila Tarvainen från ProAgria Uusimaa.
Ett stort tack till styrgruppens medlemmar för aktivt samarbete och givande
diskussioner!
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2 PLANERINGSOMRÅDET

Planeringsområdet är beläget invid Pernå kyrkby. Pernåviken bildar
planeringsområdets västra gräns och Pernåvägen och Backstensstrandväg
bildar dess östra gräns. Planeringsområdets nordligaste del utgörs av Segers-
by gård. I nordost går planeringsområdets gräns vid åkrarna öster om
Segersbyvägen och norr om Hagabölevägen. Bästonvägen, som går söder
om havsviken invid Pernå kyrkby, utgör planeringsområdets södra gräns.
Även Skeppön och Åkersön hör till planeringsområdet. På karta 1 syns
planeringsområdet i sin helhet.

Jordmånen på planeringsområdet utgörs av före detta havsbotten. Efter
istiden började landhöjningen och nuförtiden har landhöjningen en hastighet
på 2 mm om året (Kääriäinen 1966, Suutarinen 1983, Vermeer m. fl. 1988).
De högsta platserna på området ligger ungefär tjugo meter över havsytan.

Då inlandsisen drog sig tillbaka i slutet av istiden transporterade
smältvattnet det finaste lermaterialet en lång väg bortom iskanten. På så vis
uppstod de låglänta lerjordar, som vi idag finner längs med kusten. Största
delen av planeringsområdets åkrar är belägna på lerjordar av denna typ.
Urbergsupphöjningar, vilka når högre över havsytan än lerjordarna, ger
variation åt landskapsbilden. Urbergsupphöjningarna förekommer mitt
bland lerjordarna och de utgjorde de första områdena som torrlades av
landhöjningen. De utgjorde också platserna för bygdens första bosättningar
och nuförtiden finns gamla herrgårdar på deras sluttningar. I närheten av
planeringsområdets östra gräns, delvis utanför planeringsområdet, finns en
åsformation, som består av stenar, stenblock och sand. Människan har sedan
gammalt utnyttjat sådana här sandformationer och om åsens läge skvallrar
områdets många sandgropar.

De äldsta tecknena på bosättning vid Pernåvikens stränder är från
bronsåldern, 1 500-500 år före vår tideräknings början. Vid denna tid låg
strandlinjen 8-13 meter högre än idag. De låglänta lerjordarna låg ännu
under vatten och endast urbergsupphöjningarna och de högsta
moränryggarna var torrlagda. Under bronsåldern började man vid kusten
begrava människor i gravrösen av ihopsamlade stenar. Gravrösen är
vanligtvis belägna på höga platser och de utgjorde gravar för bemärkta
personer. Från järnåldern, som började ungefär 500 år före vår tideräknings
början och slutade ungefär på 1300-talet, har det hittats knappt med tecken
på bosättning. Troligtvis etablerade sig en fast bosättning senast på 1200-
talet på orten, då svenska nybyggare flyttade till området.

Gamla herrgårdar belägna på åkerfält är typiska för Pernåvikens bygd.
Några av dessa herrgårdar finns på planeringsområdet. Lantbruket dessa
gårdar praktiserat har fortgått i sekler. Utöver herrgårdarna finns det på
planeringsområdet andra jordbrukslägenheter. Dessutom har det särskilt
under de senaste åren och årtiondena byggts en hel del sommarbostäder och
enfamiljshus på området.
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Karta 1.  Planeringsområdet.
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Planeringsområdet ingår som en del i det nationellt värdefulla
landskapsvårdsområdet "Miljön kring Pernåviken och Forsbyådal"
(Arbetsgruppen för landskapsområden 1992). Till området hör också en del
av Pernå vackra kyrkby, som är kulturhistoriskt värdefull nationellt sett.
Området representerar i sin helhet ett traditionellt kulturlandskap vid Finska
vikens kust.
 I väster gränsar planeringsområdet till Pernåviken, vilken hör till Natura
2000 -området "De skyddsvärda marina områdena i Pernåviken,
Lillpernåviken och Pernå skärgård". En del av planeringsområdets stränder
hör även de till Natura 2000-området. Objekten på Skeppön gränsar i sin tur
till ett naturskyddsområde, Pernåvikens vattenområde.

Pernåviken är en av Finlands sydkusts längsta havsvikar. Landskapet och
olika livsmiljöer skiftar märkbart mellan ådeltan längst inne i viken och
områdena i ytterskärgården. Pernåviken hör också till skyddsprogrammet
för fågelvatten och utgör ett internationellt värdefullt fågelvatten. På
området förekommer många av fågeldirektivets arter och på Natura-området
i sin helhet förekommer många utrotningshotade arter.

3 METODERNA

De huvudsakliga arbetsskedena i översiktsplaneringen utgörs av
förutredningen, fältarbetet och uppgörandet av en
översiktsplaneringsrapport. En viktig del av arbetet utgörs också av att
informera jordbrukarna, markägarna och andra lokala aktörer på
planeringsområdet om planeringsprocessen. Planeringen i Pernå gjordes
efter riktlinjerna i den handbok i översiktsplanering Miljöministeriet gett ut
(Heikkilä 2003).
Översiktsplaneringen i Pernå inleddes med anskaffande av existerande
information om området. Vid denna tidpunkt beaktades bland annat
uppgifter om inventerade vårdbiotoper, nuvarande specialstödsobjekt,
existerande naturutredningar, kommunens planläggning, byplaner och forn-
lämningar. Sådana här uppgifter är viktiga med tanke på senare skeden i
planeringen.
Då förutredningen gjorts informerades områdets markägare per brev om den
stundande översiktsplaneringen. I brevet fanns beskrivet
översiktsplaneringens betydelse och markägarna erbjöds möjlighet att
tillsammans med planerarna delta i fältarbetet.

Fältarbetet utfördes under tiden 28.7. - 5.8.2005. Inventeringen gick ut på att
söka objekt, vilka är av betydelse för naturens mångfald i jordbruksmiljön.
För varje objekt som hittades ifylldes en fältblankett (bilaga 1).
Fältblanketten ifylldes med uppgifter om områdets allmänna drag och dess
livsmiljötyp. Även uppgifter om bland annat markanvändningen på området
och arterna värda att uppmärksammas ifylldes och sedan ritades objekten in
på kartan.
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I planen medtogs objekt, vilka vid tiden för inventeringen var av betydelse
för naturens mångfald. Även sådana objekt medtogs, vilka genom riktig
skötsel kan få betydelse för mångfalden. På området kan finnas andra
värdefulla eller utvecklingsdugliga objekt, vilka inte finns medtagna i
rapporten. Detta på grund av att planerarna inte nödvändigtvis hittade alla
relevanta objekt. Även avgränsningarna av områdena utgör förslag och
markägaren kan beroende på situationen sköta ett område som till ytan
avviker från förslaget.

Efter slutfört fältarbete ordnandes ett informationsmöte för områdets
invånare 6.10.2005. På mötet presenterades de objekt som hittats, objektens
skötsel diskuterades och skötselns finansieringsmöjligheter framfördes. På
mötet fanns till påseende en karta av planeringsområdet, på vilken de olika
mångfaldsobjekten var inprickade. Efter mötet fanns kartan till påseende
även i Pernå kommuns landsbygdskansli.

4 VÅRDBIOTOPER OCH ANDRA MÅNGFALDSOB-
JEKT

I översiktsplaneringen har sådana objekt inventerats, vilka är av betydelse
för naturens mångfald. Dessa objekt är dels vårdbiotoper, dels andra
mångfaldsobjekt. Vårdbiotoper är bland annat torrängar, friskängar,
strandängar, hagmarker och skogsbeten. Andra mångfaldsobjekt som
hittades på området för översiktsplaneringen är kantzoner mellan åker och
skog, alléer och åkerholmar samt träd- och buskgrupper.

Vårdbiotoperna har skapats av traditionella former av jordbruk och
markanvändning, främst slåtter och bete. Den mångsidiga floran och faunan
på vårdbiotoperna och det kulturarv de utgör kan bäst skötas genom fortsatt
eller återupptagen slåtter och bete. Tilläggsinformation om vårdbiotoperna
och mångfaldsobjekten fås exempelvis från jord- och skogsbruksministeriets
guide Landskapet och naturens mångfald – Vårdbiotoper (2004).

På vårdbiotoperna och de andra mångfaldsobjekten kan förekomma
utrotningshotade arter och arter värda att uppmärksamma. På
planeringsområdet hittades en utrotningshotad växtart klassad som sårbar.
Med sårbar menas att arten inte är akut utrotningshotad, men att det
förekommer ett stort hot att arten försvinner från naturen på medellång sikt.
Den sårbara arten som hittades är gulmåran, vilken kan försvinna som art på
grund av att den mycket lätt bildar hybrider med närbesläktade arter. På
planeringsområdet hittades flertalet växtarter som inte är utrotningshotade,
men vilka är värda att uppmärksamma, då de starkt avtagit i antal på senare
tid. Dessa arter nämns i samband med objektbeskrivningarna i kapitel 8.

I översiktsplaneringen undersöktes huvudsakligen mångfaldsobjektens flora.
Även fågelobservationer gjordes, men inga arter värda att uppmärksamma
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observerades. Förekomsten av övriga djurarter undersöktes inte i samband
med planeringen, men några utrotningshotade djurarter har inte i tidigare
undersökningar påträffats på området.

Olika slag av vårdbiotoper:

Torrängar och friskängar

Torrängar och friskängar är områden utan träd med naturlig gräs- och
örtvegetation. Torrängar har bildats på torra och sandiga eller klippiga jor-
dar. Floran består av låga gräsväxter och örter. Ofta förekommer också bus-
kiga och höga enar. För torrängar på klippiga jordar används också
benämningen bergsängar. På bild 1 ses en bergsäng.

Jordmånen på friskängar håller till skillnad från torrängarnas jordmån fukt
rätt bra och vegetationen på dem kan av den orsaken vara mycket frodigare
än på torrängarna. Floran på friskängarna består av olika gräs och vackert
blommande örter. Typiska växtarter på torr- och friskängar hittas i tabell 1
på sidan 12.

Ängsfloran är anpassad till relativt näringsfattig jord och genom slåtter och
betesgång förs regelbundet näringsämnen bort från området. Då slåttern och
betesgången upphör invaderas ängarna av arter som indikerar frodighet.
Typiska arter som indikerar frodighet finns nämnda i tabell 2 på sidan 12.

Bild 1. På Segersby strandhages norra del finns en vacker bergsäng med för
torrängar typiskt låga gräsväxter och örter samt pelarformade enar.
Strandängar
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Vid hav och insjöar kan det på området mellan medelvattenstånd och den
högsta översvämningsgränsen bildas strandängar. Växtligheten på
strandängarna bildar olika zoner. Närmast vattenbrynet växer vass, säv och
sjöfräken. Längre upp på land kan starr, rödsvingel eller tuvtåtel dominera.
På strandängarna blommar fackelblomster, vänderot och kärrvial.

Hagmarker och skogsbeten

Hagmarker är trädbevuxna områden där trädbeståndet kan vara mer eller
mindre glest. De har uppstått genom bete och gallring av träd.
Undervegetationen domineras av ängsflora. På bild 2 ses en hagmark.
Skogsbeten är skogsområden där djur går på bete. Fältskiktet, det vill säga
undervegetationen, domineras av vanliga skogsväxter. På skogsbetet finns
ändå öppningar i trädbeståndet och i dessa trivs ängsväxter. Representativa
hagmarker och skogsbeten har mångformiga trädbestånd med träd av många
olika arter. Träden är dessutom av varierande ålder.

Bild 2. Segersby hage är en vacker hagmark med ett glest,
lövträdsdominerat trädbestånd, vilket gör att ljusälskande ängsarter trivs i
fältskiktet.
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Olika slag av mångfaldsobjekt:

Kantzoner mellan åker och skog

Där åkern och skogen möts finns en kantzon. Den kan vara öppen och
påminna om en äng, halvöppen och påminna om en hagmark eller sluten
med flera skikt (fält-, busk- och trädskikt). Kantzonens bredd och typ varie-
rar beroende på växtplatsen och människans inverkan. Kantzonen ger bland
annat skydd åt insekterna och viltet, föda åt rovdjur som äter skadegörare
och häckningsplatser åt fåglarna som finns på åkrarna. Vid skötsel av
kantzoner strävar man vanligtvis efter att öka dess öppenhet och därmed
mångformighet genom att gallra buskar och träd och genom slåtter eller
bete. På bild 8 på sidan 23 ses ett exempel på en kantzon.

Åkerholmar samt träd och buskgrupper

Dessa objekt har uppstått på sådana platser på åkrarna, vilka varit svåra att
röja eller av någon annan orsak lämnats utanför odlingen. Åkerholmarna ger
skydd och mat åt djur och fåglar och erbjuder variation i åkerlandskapet. På
representativa åkerholmar växer ängsflora. Träd- och buskgrupper består,
som namnet sig säger, av ett eller flera träd och olika buskarter. Mitt på
åkern har de tillgång till mycket ljus och utrymme och träden blir breda. På
bild 3 ses en för planeringsområdet typisk åkerholme.

Bild 3. På åkerholmen har träden haft utrymme att utveckla stora, breda
kronor. I fältskiktet på de ljusa kanterna trivs ängsflora. Objekt 22.
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Alléer

Alléerna utgör en del av kulturlandskapet. De ligger vanligen invid en väg
som leder från landsvägen till en gård eller längs med en byväg. Allén
består vanligen av ett enda trädslag, vilket ofta är björk. Gamla träd i alléer
bör bevaras, de utgör bland annat livsmiljö för olika insekter och andra
organismer. Genom att sköta vägrenen kan man gynna ängsfloran. Bild 6 på
sidan 19 utgör ett exempel på en allé.

Tabell 1. Typiska örter på torrängar och friskängar.

Bergssyra Prästkrage Kråkvicker
Rölleka Ängsklocka Vitmåra
Kattfot Toppklocka Smultron
Bockrot Rödklöver Fyrkantig johannesört
Tjärblomster Skogsklöver Daggkåpa
Blåklocka Gulvial Rödklint

Tabell 2. Arter som indikerar frodighet.

Kirskål Kvickrot Hallon
Ängskavle Duntrav Gårdsskräppa
Hundloka Ängssvingel Maskros
Åkertistel Älggräs Tuvtåtel
Hundäxing Ängsgröe Brännässla
Våtarv Trampört Revsmörblomma

5 MÅNGFALDSOBJEKTEN PÅ PLANERINGSOMRÅ-
DET

På området för översiktsplaneringen hittades 32 objekt, vilka är av betydelse
för naturens mångfald. Sju stycken av objekten är vårdbiotoper. Två av
dessa vårdbiotoper har tidigare inventerats av Finlands miljöcentral (Pykälä
& Bonn 2000); Segersby hage och Blybergs hällmarkstorräng.

Segersby hage (objekt 1), liksom även Segersby strandhage (objekt 2) med
sina fina bergsängsområden, hör till Nylands mest representativa
hagmarker. På sluttningen väster om kyrkbyn finns omfattande
ängsområden, vilka når ända ut till havsstranden och vilka inkluderar olika
sorters ängstyper (30 a och b). Ängarna är av landskapsmässig betydelse, de
är värdefulla för fågellivet och deras iståndsättningspotential är gott. På
Skeppön finns sex skilda ängar (31 a-f), vilka inte längre är i bruk, men
vilka kan iståndsättas. Ängarna bildar en fin helhet tillsammans med öns
mångformiga skog. En charmerande före detta betesmark och hagmark
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hittades vid kanten av de öppna åkerfälten väst om Garpgård och söder om
forngravarna (7). Åkersöns äng (32) och den tidigare inventerade Blybergs
hällmarkstorräng utgör också de vårdbiotoper, som kan iståndsättas.

Talrikast bland de mångfaldsobjekt som hittades vid inventeringen är de till
ytan små åkerholmarna. En del av åkerholmarna är belägna på betesvall och
betas då vanligen i samband med den senare. Dessa holmar är till sin
struktur hagmarkslika med ett glest trädbestånd, men med ett ofta
nedtrampat eller övergött fältskikt. På de åkerholmar där det inte går några
betesdjur växer tätt med sly av lövträd och deras undervegetation är
sparsam. Ängsväxter förekommer närmast i ett smalt bälte längs med
åkerkanten.
Till ytan små kantzoner mellan åker och skog hittades det också rikligt av.
Däremot hittades inte många representativa kantzoner. Halvöppna och
delvis ängslika kantzoner är numera sällsynta, då skogen oftast sköts med
effektiva skogsvårdsmetoder ända ut till åkerkanten. På objekt 12 finns det
ändå öppningar i trädbeståndet och i dessa öppningar förekommer ängsflora
och stora stenar. Genom att iståndsätta området kan man skapa mera
livsrum åt arter som trivs på ängar och i halvöppna livsmiljöer.

Vid vägarna som leder till områdets gamla herrgårdar finns praktfulla alléer
(4, 5, 17), vars värde man kan höja genom att sköta även vägrenarna.
Åkerholmar, på vilka det står lador, är nuförtiden sällsynta. I en sluttning
mitt på en åker har en gammal byggnad lämnats kvar (25). Invid byggnaden
finns fläckar med berg i dagen, vilka håller på att växa igen med buskar och
ett frodigt fältskikt. På området finns ändå ännu kvar av friskängens, och till
och med bergsängens, arter. Genom iståndsättning kan dessa arter bli
vanligare och dessutom kan nya arter spridas hit.

Tabell 3. Mångfaldsobjektens typ.

Mångfaldsobjekten Antal, st.

Vårdbiotoper:    71

- bergsäng    2
- friskäng    3
- hagmark    2
- skogsbete    2
- strandäng    1

Kantzon    7
Åkerholme  14
Annat:    4

- trädallé    3
- åkerholme med lada    1

Alla objekt tillsammans  32

1 En vårdbiotop kan bestå av flera olika livsmiljötyper, i form av bergsängar och friskängar
med flera.
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6 ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR SKÖTSELN AV
MÅNGFALDSOBJEKT

Det lönar sig att planera skötseln av varje mångfaldsobjekt separat, utgående
från dess egna förutsättningar. I skötseln av mångfaldsobjekt finns det ändå
allmänna principer, som man för det mesta kan utgå ifrån. I tillägg till de
allmänna råd som här ges kan utförligare information fås från exempelvis
Skötselkorten för vårdbiotoper (Priha 2003) och Skötselhäften för
vårdbiotoper (Jääskeläinen 2003) .

Då man vill främja naturens mångfald gäller det att sköta både fältskiktet
och trädbeståndet. Detta eftersom ängsfloran är anpassad till näringsfattig
jord och ljusa förhållanden. Genom att årligen avlägsna växtmassa
förhindras övergödning av fältskiktet och genom att bevara de ljusa
öppningarna i trädbeståndet främjas de ljusälskande arter.

Områden som vuxit igen restaureras genom röjning. Röjningsarbetet görs
lite i gången under flera års tid, så att de näringsämnen som frigörs från
borttagna träds rötter inte göder jordmånen så mycket på en gång.
Röjningsresterna samlas ihop och förs bort från området.

Efter restaureringen sköts området genom slåtter eller betesgång. Vid slåtter
bör den slagna växtligheten samlas ihop och avlägsnas. Den bästa
slåttertidpunkten är månadsskiftet juli – augusti, eftersom växterna vid det
laget har hunnit blomma och deras frön mogna. Innan man samlar ihop den
slagna växtligheten kan man låta den torka på stället några dagar, så att
fröna hinner falla till marken. Problemväxter kan slås flera gånger per
sommar innan deras frön mognar. På så vis minskar dessa växter i mängd.

Vid betesgång är det viktigt att anpassa betestrycket rätt. Ett för litet
betestryck leder till övergödning och ett för stort betestryck gör att ängsväx-
terna inte kan föröka sig. Då djuren betar på ett mångfaldsobjekt bör de inte
samtidigt ha möjlighet att beta på åker. Detta på grund av att frön av odlade
växter och näringsämnen från åkern i så fall transporteras till
mångfaldsobjektet. Tillskottsfoder bör inte heller ges, eftersom det
innehåller näringsämnen. På en del av mångfaldsobjekten på
planeringsområdet hade samlats höbalar, ris och liknande. Dessa material
göder jorden och bör avlägsnas från objekten.

Gallring av trädbeståndet bör utföras så att öppna områden alternerar med
litet tätare bestånd. Gallringen bör inte ske så att träd lämnas kvar med
jämna mellanrum. Däremot är det viktigt att träd av olika art, ålder och
storlek lämnas kvar att växa på området. Gamla och murkna träd sparas,
liksom även död ved och lågor. Också vackra landskapsträd är det orsak att
bevara. Särskilt vid skötsel av små kantzoner och holmar är det bra att spara
träd och buskar som ger bär, eftersom de erbjuder föda åt många
organismgrupper.
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7 FINANSIERING AV SKÖTSELN

Skötsel av vårdbiotoper och övriga mångfaldsobjekt kan finansieras genom
miljöspecialstöd för jordbruket. Miljöspecialstödet är en del av jordbrukets
stödsystem och personer som idkar jordbruk eller trädgårdsodling kan
ansöka om att få detta stöd.

En förutsättning för att jordbrukaren skall få miljöstöd är att han besitter
minst tre hektar stödberättigande åker eller en halv hektar stödberättigande
åkermark där trädgårdsväxter odlas. En annan förutsättning är att
jordbrukaren har förbundit sig att följa miljöstödets bas- och
tilläggsåtgärder. Målet med miljöstödet för jordbruk är att minska
jordbrukets miljöbelastning. Miljöstödets bas- och tilläggsåtgärder riktar sig
till alla jordbrukare, medan specialstödsformerna förutsätter effektivare
miljövårdsåtgärder. Då det gäller främjande av naturens mångfald kan
specialstödsavtalet omfatta antingen utvecklande och skötsel av landskapet,
främjande av naturens mångfald eller skötsel av vårdbiotoper.

Miljöstöd kan fås för åkermark eller områden i omedelbar närhet till åkern.
Stöd kan också fås för områden som inte längre odlas och inte heller
används för husdjursskötsel, om det finns tydliga tecken på att de tidigare
använts för bete eller något annat lantbruksändamål. Avtalsarealen bör vara
minst 15 ar, men kan bestå av flera objekt på minst 5 ar.

Många av mångfaldsobjekten på planeringsområdet har en yta på mindre än
de 5 ar som krävs. Då det gäller kantzoner mellan åker och skog kan
möjligtvis en större del av kantzonen skötas, än vad som i
objektbeskrivningarna nämns, så att stödvillkoren uppfylls.
Mångfaldsobjekt som inte är stöddugliga mår naturligtvis också bra av sköt-
sel.
Ansökan om stöd kan göras en gång om året på våren och ansökan riktas till
TE-centralens landsbygdsavdelning. För vårdbiotoper görs femåriga avtal
och för främjande av naturens mångfald och vård av landskapet kan sökande
själv välja mellan fem- och tioårigt avtal. Till ansökan bifogar sökande en
skötselplan som bas för avtalet. I skötselplanen bör ingå en lägeskarta över
mångfaldsobjekten, skiftesvis beskrivning av områdena i planen, tidtabell
och beskrivning av de planerade åtgärderna, kostnadskalkyl för åtgärderna
och bedömning av projektets inverkan på miljön. Planeringen kan göras av
jordbrukaren, en rådgivare eller någon annan sakkunnig på området.

Specialstödet utbetalas på basis av godkända kostnader och inkomstbortfall.
Då det gäller skötsel av vårdbiotoper eller främjande av naturens mångfald
utbetalas högst 420,47 euro per hektar och år och då det gäller vård av
landskapet utbetalas högst 336,38 euro per hektar och år.
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8 OBJEKTBESKRIVNINGAR

I objektbeskrivningarna nämns mångfaldsobjektens ytor. Dessa ytor är endast
uppskattningar. Vid fältarbetet ritades områdena in på kartor och med hjälp av
kartorna digitaliserades områdena. Varken ögat eller kartorna är absolut
pålitliga, så objektens verkliga ytor kan skilja sig från de här uppskattade.

I skötselrekommendationerna nämns ofta slåtter eller betesgång som
alternativ. I vissa fall har betesgång uppfattats som opraktiskt och då nämns
endast slåtter i skötselrekommendationerna. Även i dessa fall kan objektet
ändå skötas genom betesgång.

I objektbeskrivningarna nämns enskilda växtarter typiska för ängar endast i
det fall att de är sårbara, värda att uppmärksamma eller annars särskilt
utmärkande för området. Typiska ängsarter finns uppräknade i tabell 1 på si-
dan 12. I regel nämns inte heller arter som indikerar frodighet vid namn i
objektbeskrivningarna. Arter som indikerar frodighet finns uppräknade i tabell
2 på sidan 12. Om det på ett mångfaldsobjekt förekommer särskilt mycket av
någon viss art, oberoende av typ, nämns detta.

1. Segersby hage

Beskrivning: Den 4,2 hektar stora hagmarken har inventerats som vårdbiotop
av Finlands miljöcentral och funnits nationellt värdefull. Hagmarken har
sedan länge utgjort betesmark och här går biffdjur på bete. Denna omfattande
hagmark utgör en holme mitt i ett åkerlandskap. Terrängen är kuperad, det
förekommer gott om stora stenar och fläckar med berg i dagen. Hagen är
sällsynt vacker och dess trädbestånd mångformigt. Enligt Finlands miljöcen-
trals inventering är denna hage den bäst bevarade björkhagen i Nyland (Pykä-
lä & Bonn 2000, 242). Höga hängbjörkar dominerar trädbeståndet, men på
kullarna växer också grova tallar och i hagmarkens södra del stora lindar och
sälgar. I den södra delen växer även höga rönnar och unga björkar. I
buskskiktet förekommer allmänt enar och trädplantor. På hela området finns
rikligt med död ved, träd som dött på rot och lågor. Fältskiktet domineras av
friskängens växter. Av ängsarterna, som förekommer, är gulmåran klassad
som sårbar och åkervädden som värd att uppmärksamma. Mellan fläckarna
med berg i dagen finns relativt fuktiga områden där tuvtåteln dominerar. Vid
tiden för besöket verkade betestrycket vara nästan för stort i det att
växtligheten var mycket låg och det var svårt att urskilja olika arter. Tuvtåteln
hade djuren ändå just inte ätit av.
Skötselrekommendationer: Den vackra hagmarken kan bevaras genom att
även i fortsättningen ha djur på bete. För stort eller för litet betestryck bör
undvikas. Då djuren betar på vårdbiotopen bör de inte samtidigt ha möjlighet
att beta på åker, eftersom detta bland annat leder till övergödning av
vårdbiotopen. Av samma orsak bör inte heller tillskottsfoder ges. Unga granar
borde röjas.
Lämpligt specialstödsavtal: Skötsel av vårdbiotoper.



17

Bild 4. I Segersby hage har nötkreatur gått på bete i långa tider.
Hagmarkens trädbestånd är på en del ställen lite tätare och på en del ställen
finns soliga öppningar.

2. Segersby strandhage

Beskrivning: Segersby strandhage gränsar till Pernåviken. En del av
stranden hör till Natura 2000 -området "De skyddsvärda marina områdena i
Pernåviken, Lillpernåviken och Pernå skärgård". Objektet är ungefär 1,85
hektar stort. Hagen består av två olika delområden, i norr en öppen, klippig
kulle och i söder en vacker hagmark. På den norra delen av strandhagen
finns små områden med klippor och en del stora stenar. På klipporna står
storvuxna tallar. Stora pelarformade enar ger det landskapsmässigt vackra
området sin egen särprägel. I strandzonen domineras växtligheten av
tuvtåtel och på den klippiga kullen växer friskängens arter. På området
förekommer bland andra åkervädd och stagg, vilka är värda att
uppmärksamma och gulmåra, vilken är klassad som sårbar. I hagmarken
växer även där friskängens arter med inslag av skogsväxter. Där
trädbeståndet är som tätast återfinns lundväxtlighet med harsyra och
rödblära som de vanligaste arterna. På hagmarken växer olika arter av träd,
stora klibbalar och hängbjörkar. Rönn förekommer också och i buskskiktet
enar och en del trädplantor. I hagen betar nötkreatur och vid stranden
sträcker sig det inhägnade området ända ut i vassen.  Vid tiden för  besöket
hade  djuren ätit den del av vassen  som varit bäst tillgänglig från torra land,
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men hade inte gett sig ut på de fuktigare delarna. Överlag var växtligheten
låg och betestrycket var stort, nästan för stort.
Skötselrekommendationer: Den vackra strandhagen kan bevaras genom
att även i fortsättningen ha djur på bete. För stort eller för litet betestryck
bör undvikas och då djuren betar på vårdbiotopen bör de inte samtidigt ha
möjlighet att beta på åker. Tillskottsfoder bör inte heller ges.
Lämpligt specialstödsavtal: Skötsel av vårdbiotoper.

Bild 5. Segersby strandhage består av klippig bergsäng, fina enar och träd
med breda kronor. I stranden har nötkreaturen ätit av vassen.

3a. Åkerholme

Beskrivning: Trädbevuxen kulle mitt i en åker, drygt 2 ar stor. Kullen
befinner sig på en vindskyddad plats. Trädbeståndet består av gamla,
murkna hängbjörkar med breda kronor samt unga tallar. I buskskiktet växer
enar, lövträdsplantor, degbär och bäraronia. På kullen återfinns närmast
moskogens växter, men vid åkerkanten förekommer ängsväxter. Av
ängsväxterna är åkervädden klassad som värd att uppmärksammas och
gulmåran som sårbar. Åkerholmen ser inte ut att för tillfället vara i
användning, men på den finns rikligt med gamla höbalar förvarade.
Skötselrekommendationer: Näringsmängden, som är stor särskilt vid
åkerkanten, kan minskas genom slåtter eller betesgång. På så vis ökar
ängsarternas levnadsmöjligheter. Genom röjning av en del unga träd träder
de fina, gamla träden bättre fram.
Lämpligt specialstödsavtal: Främjande av naturens mångfald (eller skötsel
av vårdbiotoper).
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3b. Åkerholme

Beskrivning: Trädbevuxen kulle mitt i en åker, drygt 1ar stor. På kullen
växer en ung ek, vars stam förgrenats i två delar. Runt eken växer unga
lövträd och några enar. På kullen finns gräsdominerad växtlighet, lik den
typisk för friskängar. En del arter som indikerar frodighet förekommer, men
också åkervädden, vilken är klassad som värd att uppmärksamma och gul-
måran, vilken uppfattas som sårbar.
Skötselrekommendationer: Genom att röja en del träd ges eken och några
andra större träd möjlighet att utvecklas till stora, fina landskapsträd.
Genom slåtter eller betesgång främjas ängsfloran.
Lämpligt specialstödsavtal: Främjande av naturens mångfald (eller skötsel
av vårdbiotoper).

Bild 6. Björkallén består delvis av gamla, ståtliga och något murkna träd,
delvis av unga björkar. På vägrenen blommar ställvis ängsflora. Objekt 4.

4. Trädallé med vägrenar

Beskrivning: Gammal herrgårdsallé i öppet åkerlandskap. Allén börjar på
samma ställe på båda sidorna av vägen i nordost och löper rakt mot sydväst.
På södra sidan av vägen är allén totalt ungefär 350 meter lång. På norra
sidan av vägen gör allén ett uppehåll efter ungefär 200 meter för en
gårdsplan och fortsätter sedan i ungefär 50 meter. Vägrenens bredd varierar
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mellan två och fyra meter. Alléns totala yta är ungefär 0,2 hektar. Det är
frågan om en björkallé där gamla, ståtliga och delvis murkna träd utgör
merparten. Föryngring av allén håller på att ske och det förekommer en del
unga björkar. På vägrenen växer också en hel del små pelarformade enar
och sly av rönn och vide. Vägrenens fältskikt utgörs på de bästa ställena av
typiska ängsväxter. Bland annat förekommer malörten, vilken uppfattas som
värd att uppmärksamma och gulmåran, vilken är sårbar. För det mesta
dominerar ändå ruderat flora, som varierar mellan torra och fuktiga platsers
växtlighet. Arter som indikerar frodighet finns det gott om.
Skötselrekommendationer: De gamla träden bör bevaras så länge som
möjligt. Då gamla träd faller omkull kan de ersättas med björkplantor.
Vägrenen bör hållas fri från sly. Slåtter av vägrenen främjar ängsfloran.
Lämpligt specialstödsavtal: Främjande av naturens mångfald om vägrenen
slås, vård av landskapet om endast träden sköts.

5. Trädallé med vägrenar

Beskrivning: Gammal herrgårdsallé, som går igenom skog- och
åkerlandskap. På östra sidan av vägen växer skog och på denna sida är allén
ungefär 500 meter lång. På västra sidan om vägen finns skog, gårdsplaner
och åker. På denna sida är allén ungefär 600 meter lång. Vägrenens bredd
varierar mellan ungefär 1,5 och ungefär 4 meter. Alléns totala areal är
ungefär 0,4 hektar. Allén består av gamla, stora och till en del murkna
björkar samt ståtliga tallar. Dessutom förekommer några fina aspar och
lönnar. Därutöver har några högstubbar lämnats kvar. Vid en tomt har en låg
lönnhäck planterats intill allén. Vägrenens fältskikt består till största delen
av moskogens flora, men även lite ängsväxter förekommer.
Skötselrekommendationer: De gamla träden bör bevaras så länge som
möjligt. Även högstubbarna bör bevaras. Då gamla träd faller omkull kan de
ersättas med björkplantor. Med tanke på landskapsmässiga värden bör de
gamla träden tas fram genom att röja sly med mera. Slåtter av vägrenen
främjar ängsfloran.
Lämpligt specialstödsavtal: Främjande av naturens mångfald om vägrenen
slås, vård av landskapet om endast träden sköts.

6. Trädgrupp på åkrar

Beskrivning: Ungefär 1,5 ar stor kulle mitt på en åker. På kullen finns flera
stora stenar och där växer en stor, gammal sälg med flera stammar. Förutom
sälgen, vilken dominerar kullen, växer där även en yvig tall och ett par unga
björkar. Några buskar finns inte. Undervegetationen består av ängs- och
skogsflora. Några arter som indikerar frodighet förekommer, men även en
del typiska ängsväxter, såsom den sårbara gulmåran.
Skötselrekommendationer: Ängsfloran kan främjas genom slåtter (eller
betesgång).
Lämpligt specialstödsavtal: Främjande av naturens mångfald.
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7. Friskäng och hagmark

Beskrivning: En ungefär 0,3 hektar stor friskäng och en ungefär 0,15 hektar
stor hagmark. Friskängen befinner sig söder om hagmarken. Friskängen
ligger på jämn mark och där förekommer några stora stenar. Hagmarken
ligger på en kulle och är ganska stenrik. Friskängen och hagmarken sedda
som en helhet gränsar i öster och norr till ett stort åkerlandskap, i söder till
en liten väg och i väster till skog. Ängen håller på att växa igen och
växtarter som indikerar frodighet dominerar. En del typiska ängsväxter
förekommer ändå också, varav äkta johannesört och gulmåra är värda att
nämnas. I mitten av ängen växer en yvig gran och i dess kanter ett par pelar-
formade enar och några unga björkar. En del av ängen har invaderats av
hallon. I ängens kant finns resterna av ett gammalt taggtrådsstängsel, vilket
tyder på att ängen tidigare fungerat som betesmark. På hagmarken växer
stora, gamla lindar och hängbjörkar samt unga aspar. I hagmarkens
buskskikt förekommer enar och små lövträdsplantor. I fältskiktet växer
fortfarande gräs, men skogsväxter håller så småningom på att få över-
handen.Skötselrekommendationer: Genom slåtter eller betesgång kan man minska
på friskängens näringsmängd och därigenom främja de krävande
ängsväxternas levnadsmöjligheter. På hagmarken bör de gamla träden
bevaras. Genom röjning av sly och unga träd når mera ljus ned till fältskik-
tet och på så vis skapas möjligheter för ängsväxtlighetens utbredning till
hagmarken. Lämpligt specialstödsavtal: Skötsel av vårdbiotoper eller
främjande av naturens mångfald.

Bild 7. På friskängen dominerar frodiga arter, men genom slåtter eller
betesgång kan ängsfloran ges större livsrum. Objekt 7.
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8. Träd- och buskgrupp på åker

Beskrivning: En ungefär 5 meter bred vägren och en trädbevuxen
åkerholme, vilka gränsar till åker och en liten väg. Området är ungefär 7 ar
stort. Den trädlösa vägrenen ligger norr om åkerholmen. Växtligheten på
vägrenen är hög och det fåtal arter som förekommer indikerar frodighet,
exempelvis duntrav och ängskavle. Även på åkerholmen förekommer arter
som indikerar frodighet, men där växer också arter typiska för friskängar,
bland annat äkta johannesört och gulmåra. I mitten av åkerholmen växer en
stor, yvig hängbjörk, i kanten av åkerholmen en rönn med bred krona och en
del mindre lövträd.
Skötselrekommendationer: Slåtter och röjning av unga träd.
Lämpligt specialstödsavtal: Främjande av naturens mångfald (eller skötsel
av vårdbiotoper).

9.  Åkerholme

Beskrivning: Åkerholmen är ungefär 4 ar stor och består av en liten kulle
som är något långsmal i riktningen sydväst - nordost. På åkerholmen har
samlats stora stenar. På åkerholmens södra halva växer videbuskar, sälg, en
liten rönn och mycket duntrav och hallon. Den norra halvan är öppen och
solexponerad. På den norra halvan dominerar gräs och arter som indikerar
frodighet, men där finns också ganska gott om friskängens växter.
Skötselrekommendationer: Ängsfloran främjas genom slåtter.
Lämpligt specialstödsavtal: Främjande av naturens mångfald.

10. Träd- och buskgrupp på åker

Beskrivning: Ungefär 3 ar stor kulle på åker. Invid kullen finns en brunn
och på kullen har dumpats jord. På kullen växer en stor bred hägg och två
pelarformade enar. Fältskiktet domineras av ruderat flora, men även typiska
ängsväxter förekommer. Objektets värde som mångfaldsobjekt är för
tillfället inte särskilt stort, dess landskapsmässiga värde är större. Genom
regelbunden skötsel kan naturens mångfald ändå främjas och objektets
mångfaldsvärde förbättras.
Skötselrekommendationer: Ängsfloran främjas genom slåtter.
Lämpligt specialstödsavtal: Främjande av naturens mångfald.

11. Kantzon mellan åker och skog

Beskrivning: Ungefär 100 meter lång och 15 meter bred kantzon mellan
åker och skog. Kantzonen öppnar sig mot ostnordost. Området håller på att
växa igen med arter som indikerar frodighet. Där växtligheten nedtrampats
av traktor återfinns typisk ängsflora. Några unga björkar, vide och granar
växer vid åkerkanten. På området har dumpats lite gräsklipp. Objektets
totala yta är ungefär 15 ar.
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Skötselrekommendationer: Genom slåtter eller betesgång och röjning av
de unga träden kan ängsfloran främjas.
Lämpligt specialstödsavtal: Främjande av naturens mångfald.

12. Kantzon mellan åker och skog

Beskrivning: Ungefär 120 meter lång kantzon mellan åker och skog.
Kanzonens bredd varierar mellan 5 och 10 meter och den öppnar sig mot
sydost. En bit sydväst om kantzonens mittpunkt skjuter en halvö in i åkern
och där har mycket stenar samlats (antagligen från åkern). I nordöstra hörnet
finns en äng som håller på att växa igen med gräsväxter. I sydvästra hörnet
finns buskage och stora träd. Ställvis på kantzonen dominerar hallon. I
nordöstra hörnet finns en allé av stora björkar vid god vigör. På kantzonen
växer en stor, fin gran och en stor, fin björk samt mindre björkar, rönn och
sälg. I buskskiktet växer enar, hallon, degbär, en hagtornsbuske och
trädplantor. Fältskiktet har mest mångfaldsvärde i form av typiska
ängsväxter med mera i nordost, minst i sydväst. Den totala ytan är ungefär
13 ar.Skötselrekommendationer: Ängsfloran kan främjas genom slåtter, röjning
av sly och gallring av buskar och träd. Röjningen av mindre träd gör
dessutom att de vackra landskapsträden bättre träder fram.
Lämpligt specialstödsavtal: Främjande av naturens mångfald.

Bild 8. På den relativt öppna kantzonen, som gränsar till en björkallé, växer
yviga träd och bärbuskar. Genom skötsel av fältskiktet kan ängsfloran
främjas. Objekt 12.
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13. Kantzon mellan åker och skog

Beskrivning: Kantzon mellan åker och skogen på en åkerholme. Kantzonen öppnar
sig mot sydväst och är ungefär 20 meter lång och 5 meter bred. På kantzonen finns
flera stora stenar. Trädbeståndet består av stora tallar och björkar samt sälg. I
buskskiktet finns enar, rönnar, unga tallar och degbär. Fältskiktet domineras av
höga gräsväxter och en del arter som indikerar frodighet, men där finns också
ängsflora. Typiska ängsväxter är bland annat åkervädden, vilken är klassad som
värd att uppmärksamma och gulmåran, vilken är klassad som sårbar. Kantzonens
totala yta är ungefär 1ar.
Skötselrekommendationer: Ängsfloran kan främjas genom slåtter och röjning av
sly.
Lämpligt specialstödsavtal: Främjande av naturens mångfald.

Bild 9. I öppningarna mellan träden och buskarna på åkerholmen växer
ängsflora. Objekt 14.

14. Träd- och buskgrupp på åker

Beskrivning: Trädbevuxen holme mitt i ett öppet åkerlandskap. På det
ungefär 2 ar stora mångfaldsobjektet finns omfångsrika stenar och fläckar
med berg i dagen. Trädbeståndet består av gamla rönnar med flera stammar
och en tät gran. Vid åkerkanten på objektets norra del håller två hängbjörkar
på att utvecklas till ståtliga landskapsträd. I buskskiktet växer ett par enar
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och rönnplantor. Vad gäller fältskiktet domineras den avlånga holmens
mittparti av skogsväxter, men mellan träden finns små öppningar med
ängsflora. På det lilla öppna området på den södra delen växer åkerogräs.
Skötselrekommendationer: Ängsfloran kan främjas genom slåtter och
röjning av sly.
Lämpligt specialstödsavtal: Främjande av naturens mångfald.

15. Träd- och buskgrupp på åker

Beskrivning: Trädbevuxen holme mitt i ett öppet åkerlandskap.
Trädholmen är drygt 3 ar stor och på den har man samlat stora stenar från de
omkringliggande åkrarna. Även ris har samlats på holmen. På området väx-
er fyra ståtliga landskapshängbjörkar och två yviga rönnar. Fältskiktet
domineras av gräsväxter som indikerar frodighet. En del år går djur på bete
på den intilliggande åkern och betar då även på mångfaldsobjektet.
Skötselrekommendationer: Genom slåtter och röjning av sly kan
ängsfloran främjas och nya ängsarter ges möjlighet att spridas till området.
Lämpligt specialstödsavtal: Främjande av naturens mångfald.

16. Träd- och buskgrupp på åker

Beskrivning: Trädbevuxen holme, som ligger i ett öppet åkerlandskap
bredvid en byväg. I övre delen av den ungefär 5 ar stora åkerholmens
ganska branta nordost-sluttning har samlats mycket stenar från åkern. I
sluttningens nedre del och längs med åkerkanten trivs ängsflora. Invid
stenarna växer lite växter typiska för torr moskog. Trädbeståndet består av
en grupp vackra hängbjörkar. Bland ängsfloran växer några rönn- och
granplantor. En till växtligheten trevlig plats.
Skötselrekommendationer: Genom slåtter och röjning av sly kan ängsfloran
främjas och områdets öppenhet bevaras.
Lämpligt specialstödsavtal: Främjande av naturens mångfald.

17. Trädallé med vägrenar

Beskrivning: Gammal björkallé vid Nykullavägen. På nordsidan börjar allén
vid Pernåvägen och går först igenom skogslandskap, sedan åkerlandskap. På
sydsidan börjar allén först där skogen slutar och åkerlandskapet börjar. På båda
sidorna slutar allén vid en jordbrukslägenhet. På nordsidan är allén ungefär 600
meter lång och vägrenens bredd varierar mellan 2-4 meter, på sydsidan är allén
ungefär 200 meter lång och vägrenen är ungefär 2 meter bred. Allén består av
gamla, stora och till en del murkna björkar, en stor fin gran och på ett ställe av
unga tallar. På vägrenen växer också sly av löv- och barrträd, enar, degbär och
hallon. Undervegetationen domineras ställvis av skogsväxter, ställvis av höga
växter som indikerar frodighet. En del typiska ängsväxter förekommer också.
Den totala ytan är ungefär 20 ar.
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Skötselrekommendationer: De gamla träden bör bevaras så länge som möjligt.
Då gamla träd faller omkull kan de ersättas med björkplantor. Vägrenen bör
hållas fri från sly. Slåtter av vägrenen främjar ängsfloran.
Lämpligt specialstödsavtal: Främjande av naturens mångfald om vägrenen
slås, vård av landskapet om endast träden sköts.

18. Åkerholme

Beskrivning: En ungefär 10 ar stor åkerholme, vars södra halva är nästan öppen
och på vars norra halva det växer ungskog. På den norra halvan har stora stenar
samlats. Trädbeståndet består av unga aspar, björk, en stor gran och sälg. På
södra halvan kämpar ängsväxter för sin överlevnad bland höga, frodiga växter
och hallonbuskage. På norra halvan består undervegetationen av högt gräs.
Skötselrekommendationer: Ängsfloran kan främjas genom slåtter och gallring
av ungskogen. Den södra halvan kan också skötas för sig som kantzon mellan
åker och skog och då kommer närmast slåtter på fråga.
Lämpligt specialstödsavtal: Främjande av naturens mångfald.

19. Kantzon mellan åker och skog

Beskrivning: Kantzon med skogsudde som skjuter in i åkern. Kantzonen är
ungefär 3 ar stor och öppnar sig mot sydväst. Trädbeståndet består av relativt
stora aspar, rönnar, granar, tallar och björkar. I buskskiktet växer degbär och sly
av rönn. Fältskiktet består av olika gräs, skogsväxter, lite arter som indikerar
frodighet och en del ängsflora.
Skötselrekommendationer: Ängsfloran kan främjas genom slåtter, röjning av
sly och gallring av de stora träden.
Lämpligt specialstödsavtal: Främjande av naturens mångfald.

20. Fuktig äng

Beskrivning: På fuktig jordmån, mellan åker och skog, har bildats en äng.
Ängen öppnar sig mot ost och slingrar sig i ett 10-15 meter brett och 75
meter långt bälte längs med åkerkanten. Den totala ytan är ungefär 0,1
hektar. Växtligheten domineras av fuktiga ängars höga gräs och örter, bland
annat tuvtåtel, strätta, hundloka och strandlysing. På ängens norra del bildar
hallon ett enhetligt bestånd.
Skötselrekommendationer: Genom slåtter och röjning av hallon kan de
blommande örternas mängd utökas.
Lämpligt specialstödsavtal: Främjande av naturens mångfald.

21. Träd- och buskgrupp på åker

Beskrivning: En smal landtunga, som är ungefär 100 meter lång och 20
meter bred, skjuter in i ett åkerfält. Dess totala yta är ungefär 0,20 hektar.
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Landtungan sluttar lätt mot sydväst. På den syns berg i dagen och där finns
stora stenar. Området är ganska öppet och solexponerat. Objektets
omfattning och dess läge i en sydsluttning ökar dess
iståndsättningspotential. Längs med landtungans kanter växer yviga rönnar
med flera stammar. På sydspetsen växer också en lövrik lönn och en
pelarformad en. I buskskiktet förekommer hallon, lövträdsplantor och några
degbärs- och nyponrosbuskar. Fältskiktet består främst av arter som
indikerar frodighet, men även lite av ängens arter kan hittas, till exempel
gulmåra. På norra delen, vid åkerkanten, har planterats några trädplantor.
Området med dessa planterade trädplantor ligger utanför mångfaldsobjektets
gränsdragning.
Skötselrekommendationer: Genom slåtter och försiktig röjning av buskar,
hallon och sly kan ängsfloran främjas. Bärbuskar bör lämnas kvar.
Lämpligt specialstödsavtal: Främjande av naturens mångfald.

22. Åkerholme

Beskrivning: Trädbevuxet berg, med en yta på ungefär 5 ar, belägen mitt i
en åker. Ängsflora, bland annat gulmåra, förekommer i ett ungefär 5 meter
brett bälte längs med åkerkanten i sydväst och sydost. I övrigt är
växtligheten moskogslik. Trädbeståndet består av gran, björk och rönn och i
buskskiktet växer enar, degbär, nyponros och unga trädplantor.
Skötselrekommendationer: Genom att gallra och röja träd och sly får
ängsfloran mera ljus. Ängsfloran främjas också genom slåtter, särskilt den
ängslika kantzonen lönar det sig att slå.
Lämpligt specialstödsavtal: Främjande av naturens mångfald.

23. Åkerholme

Beskrivning: Ett ungefär 8 ar stort trädbevuxet berg mitt i en åker. Mitt på
berget växer endast lav, på öst- och nordsidan av åkerholmen är
växtligheten moskogslik. Ängsflora förekommer i ett knappt 5 m brett bälte
längs med åkerkanten på östra och södra sidan av åkerholmen.
Trädbeståndet består av ganska stora rönnar och stora, fina granar, tallar och
björkar. I buskskiktet förekommer enar, degbär, hallon, nyponros och unga
rönn-, lönn- och granplantor.
Skötselrekommendationer: Genom röjning av unga träd och slåtter av den
ängslika kantzonen främjas ängsfloran.
Lämpligt specialstödsavtal: Främjande av naturens mångfald.

24. Kantzon mellan åker och skog

Beskrivning: Kantzon mellan åker och skog, som är ungefär 60 meter lång.
Kantzonen är i nordväst endast några meter bred, men i sydväst består den
av en ungefär 15 meter bred, in i åkern skjutande landtunga. Objektets totala
yta är ungefär 6 ar. Kantzonen öppnar sig mot sydväst, består av gallrad
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skog och på den finns några stora stenar. Trädbeståndet består av främst tall,
gran och björk. På udden växer ett äppelträd. Buskskiktet består av enar och
unga asp-, rönn- och granplantor. I fältskiktet kämpar ängens arter, bland
annat gulmåra, om livsrum bland olika gräs och skogsklöver.
Skötselrekommendationer: För att främja ängsfloran och få de
landskapsmässigt vackra enarna att synas bättre bör fältskiktet slås, sly röjas
och trädbeståndet gallras.
Lämpligt specialstödsavtal: Främjande av naturens mångfald.

25. Lada med omgivning

Beskrivning: Gammal, grånad lada i åkerlandskap. Ladan står i en liten
nordsluttning och omges av bland annat fläckar med berg i dagen och en
brunn. Ladan har plåttak och på nordgaveln ett fönster. På grund av
sluttningen är ena långsidan stödd på små stenpelare. Växtligheten runt
ladan domineras av frodiga arter och området håller på att växa igen. Det
förekommer en hel del björk- och videsly. Nyponrosen bildar omfattande,
över 2 meter höga, enhetliga bestånd. Bland det höga gräset och duntraven
hittas ändå ännu rikligt av friskängens örter. Hela områdets yta är ungefär 2
ar.Skötselrekommendationer: Genom slåtter och röjning av sly främjas
ängsfloran.
Lämpligt specialstödsavtal: Främjande av naturens mångfald.

Bild 10. Lador på åkrar utgör en del av kulturlandskapet, men tyvärr finns
det endast ett fåtal av dem kvar i dagens Finland. Objekt 25.
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26. Kantzon mellan åker och skog

Beskrivning: En kantzon mellan åker och skog, som öppnar sig mot
sydväst. På området har samlats en del stora stenar, gamla stubbar med
lerjord, grenar och kvistar. Området är ungefär 40 meter långt och 15 meter
brett och dess totala yta är ungefär 6 ar. På kantzonen kämpar ängsflora,
bland annat gulmåra, om livsrum bland höga gräs och växter som indikerar
frodighet. Trädbeståndet består av rönn, tall, björk och gran. I buskskiktet
växer vide, sly, degbär, nyponros och hallon.
Skötselrekommendationer: Genom slåtter och röjning av sly främjas
ängsfloran. Grenar och stubbar bör föras bort från området.
Lämpligt specialstödsavtal: Främjande av naturens mångfald.

27. Blybergs hällmarkstorräng

Beskrivning: Området är en inventerad vårdbiotop, som består av en liten
bergsäng och ett sluttande, trädbevuxet område. Sluttningen öppnar sig mot
sydväst. Vårdbiotopens yta är ungefär 0,3 hektar. Området är igenvuxet,
men det är ännu möjligt att sköta det. Den nedanför sluttningen belägna
åkerkanten kan även skötas separat som kantzon. På bergsängen växer tallar,
yviga rönnar och även unga lövträdsplantor. På sluttningens nedre del växer
vuxna björkar och ett ungt, tätt blandskogsbestånd. I buskskiktet växer
ställvis ett enhetligt degbärsbestånd. Bergsängen har i och med
igenväxningen invaderats av höga gräs och örter, men bland dessa hittas
ännu lite av friskängens arter. På det trädbevuxna området domineras fält-
skiktet av gräs. Där träden står som tätast fattas fältskiktet helt och hållet. I
åkerkanten domineras fältskiktet på ett litet område av skogsväxtlighet, men
även där förekommer lite av friskängens örter.
Skötselrekommendationer: Genom slåtter och röjning kan frisk- och
torrängens arter återställas.
Lämpligt specialstödsavtal: Främjande av naturens mångfald, skötsel av
vårdbiotoper.

28. Åkerholme

Beskrivning: En ungefär 8 ar stor, ganska öppen åkerholme i hörnet mellan
en åker och två byvägar. På åkerholmen finns stora stenar och lite berg i
dagen. Växtligheten karaktäriseras av ängsflora, bland annat ängsnejlika och
gulmåra, som förekommer bland höga gräs och arter som indikerar
frodighet. På området växer några stora lönnar och rönnar och små plantor
av desamma, hallon och någon bärbuske.
Skötselrekommendationer: Ängsfloran främjas genom slåtter.
Lämpligt specialstödsavtal: Främjande av naturens mångfald.
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29. Åkerholme

Beskrivning: Åkerholme, som gränsar mot byväg i söder, annars mot åker.
Åkerholmen är ungefär 5 ar stor och på den finns stora stenar. Trädbeståndet
består av rönn och björk och i buskskiktet växer små lövträd och hallon.
Fältskiktet karaktäriseras av högvuxna arter som indikerar frodighet, men
bland dessa förekommer också ängsflora, bland annat gulmåra.
Skötselrekommendationer: Ängsfloran främjas genom slåtter, röjning av
sly och gallring av rönnarna.
Lämpligt specialstödsavtal: Främjande av naturens mångfald.

30. Havsstrandäng med inslag av torräng och friskäng

Beskrivning: Väster om kyrkbyn finns omfattande ängsområden, vilka
sträcker sig från åkrarnas och tomternas kanter ut till havsviken. Största
delen av området är beläget på sluttningen väster om Baijars och
Prästgården, men ängsområdena öster om badstranden och Björkholmen är
också inkluderade. Det till ytan nästan 9 hektar stora områdets
iståndsättningspotential är gott. En del av ängarna hör till ett för fåglar
värdefullt Natura-område. Ängarna är även landskapsmässigt betydelsefulla.
De till växtligheten mest representativa områdena befinner sig på områdets
norra del, mellan Veteranmuseet och Baijars (delområde a). Där domineras
sluttningens norra delar av friskängens arter. Växtligheten på sandkullarna
och på kanterna mellan tomterna och ängarna har drag av torrängen. Av
ängsväxterna, som förekommer på området, kan nämnas åtminstone
backlöken, vilken är klassad som värd att uppmärksamma och gulmåran,
som är klassad som sårbar. På stranden vid Baijars växer två vackra lönnar.
På kantzonen mellan åker och strandäng på området mellan Baijars och
Prästgården finns lövträdsdominerade, trädbevuxna holmar.
På sluttningens nedre delar är ängen fuktig och där dominerar tuvtåtel och
högväxta örter, såsom älggräs och kärrsilja. Samma slag av fuktiga ängars
vegetation dominerar också på områdena söder om Baijars ända till
badstranden och på Björkholmens östra sida (delområde b).
Skötselrekommendationer: Betesgång (eller slåtter) gör att strandängarna
inte växer igen och så att deras flora blir mångsidigare.
Lämpligt specialstödsavtal: Skötsel av vårdbiotoper.
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Bild 11. I förgrunden en friskäng som längre bort övergår i strandäng. Båda
kunde lämpligen skötas genom betesgång.

31. Skeppöns friskängar

Beskrivning: På Skeppön finns sex ängar, vilka inte längre är i bruk. De
bokstaveras här a-f. På ön finns en gammal jordbrukslägenhet, vars
huvudbyggnad numera används som sommarbostad. De andra till gården
hörande byggnaderna håller på att förfalla. På den mångformiga Skeppön
finns förutom frodiga ängar även före detta hagmark, områden med berg i
dagen och olika slag av skog. Skogarna har inte skötts med moderna
skogsvårdsmetoder. Ängarna, byggnaderna och skogen bildar tillsammans
en fin helhet. I denna inventering ingår ändå endast ängarna. Ängarna kan
karaktäriseras som frodiga högörtängar, vilka håller på att växa igen. Bland
arterna som indikerar frodighet finns också en del av ängens arter, exempel-
vis gulmåra och ängsnejlika. Särskilt ängarna e och f håller på att växa igen
från kanterna med unga lövträd och enar. På några av ängarna finns grupper
med stora träd, bland annat rönn, tall, sälg och björk. Ängarnas
sammanlagda yta är ungefär 4 hektar (äng a är ungefär 0,6 hektar, äng b är
ungefär 0,2 hektar, äng c är ungefär 0,8 hektar, äng d är ungefär 0,5 hektar,
äng e är ungefär 0,6 hektar och äng f är ungefär 1,3 hektar stor).
Skötselrekommendationer: Slåtter eller betesgång samt borttagande av sly,
så att ängarna hålls öppna och ängsfloran utökas.
Lämpligt specialstödsavtal: Skötsel av vårdbiotoper eller främjande av
naturens mångfald.
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32. Åkersöns äng

På Åkersön finns en ungefär 1 hektar stor friskäng. Den bildar ett smalt,
ungefär 30-40 meter brett bälte från öns västra till dess östra strand. Bältet
snör av den i nordsydlig riktning långsmala ön ungefär på mitten. På både
södra och norra sida finns tomter med sommarstugor nära intill ängen.
Ängen håller på att växa igen från kanterna med främst lövträd. Fältskiktet
domineras av 1-1,5 meter höga arter, vilka indikerar frodighet. Bland dessa
finns också lite typiska ängsarter.
Skötselrekommendationer: Slåtter eller betesgång samt borttagande av sly,
så att ängarna hålls öppna och ängsfloran utökas.
Lämpligt specialstödsavtal: Skötsel av vårdbiotoper eller främjande av
naturens mångfald.

9 TILLÄGGSINFORMATION

Har du något att fråga om översiktsplaneringen eller de ärenden som
behandlas i denna rapport? Instanserna och personerna nedan svarar på
frågor.

Nylands miljöcentral
Kirsi Hellas
Adress: PB 36, 00521 Helsingfors
Tfn. 020 490 3157
E-post: kirsi.hellas@ymparisto.fi
Internetsidor: www.ymparisto.fi

Nylands TE-central/landsbygdsavdelningen
Jarmo Kitula eller Sonja Pyykkönen
Adress: PB 15, 00241 Helsingfors
Tfn. 010 60 21331 (Jarmo), 010 60 21335 (Sonja)
E-post: jarmo.kitula@te-keskus.fi, sonja.pyykkonen@te-keskus.fi
Internetsidor: www.te-keskus.fi

Pernå kommun/miljöchefen
Heidi Lyytikäinen (ledig från och med 13.10.2005)
vikarie Christell Åström
Adress: Schäsvägen 6, 07930 Pernå
Tfn. (019) 661 2238
E-post: heidi.lyytikainen@pernaja.fi, christell.astrom@pernaja.fi
Internetsidor: www.pernaja.fi
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Pernå kommun/landsbygdssekreteraren
Marina Bergheim-Ahlqvist (ledig 1.9.2004-28.2.2006)
vikarie: Maria Roimola
Adress: Schäsvägen 6, 07930 Pernå
Tfn. (019) 661 2236
E-post: marina.bergheim@pernaja.fi
Internetsidor: www.pernaja.fi

ProAgria Svenska Lantbruksällskapens förbund
Adress: Elisabetsgatan 21 B 12, 00170 Helsingfors
Tfn. (09) 135 1035
Internetsidor: www.slf.fi

ProAgria Uusimaa
Adress: Seutulantie 1, 04400 Järvenpää
Tfn. 020 747 2505
Internetsidor: www.proagria.fi/uusimaa
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