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Ärende: Utlåtande om utkasten till förordningar om de statliga naturskyddsområden som
ska inrättas i Nyland
SLC Nyland:
SLC Nyland (Nylands svenska producentförbund NSP r.f.) är en intresseorganisation för dem
som äger eller brukar jord och skog, landsbygdsföretagare samt för alla som vill värna om en
levande och livskraftig landsbygd. Verksamhetsområdet omfattar de svensk- och tvåspråkiga
kommunerna från Hangö i väster till Pyttis i öster. SLC Nyland har ca 1 400 lantbruks- och
trädgårdslägenheter som medlemmar. Medlemsgårdarnas sammanlagda areal uppgår till ca
60 000 ha åker och 75.000 ha skog.
SLC Nyland har tagit del av utkastet till förordningar gällande de nya naturskyddsområdena
och önskar å våra markägarmedlemmars vägnar framföra följande synpunkter:
Nya naturskyddsområden i Nyland
Bakgrund
Miljöministeriets utkast till förordningar gäller 100 naturskyddsområden som ska inrättas på
statlig mark i Nyland. Man har för avsikt att inrätta 32 naturskyddsområden genom en
förordning av statsrådet, och deras sammanlagda areal kommer att vara ca 21 747 hektar.
Genom en förordning av miljöministeriet inrättas 67 naturskyddsområden, vars
sammanlagda areal kommer att vara 2 299 hektar. Därtill inrättas genom en förordning av
statsrådet Porkala naturskyddsområde, vars areal kommer att vara ca 12 777.
De nya naturskyddsområdena finns i Borgnäs, Borgå, Esbo, Hangö, Helsingfors, Hyvinge,
Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lappträsk, Lojo, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Nurmijärvi, Pukkila,
Raseborg, Sibbo, Sjundeå, Träskända, Tusby, Vanda och Vichtis. Alla de områden som ska
inrättas som skyddsområden ägs av staten och har redan tidigare reserverats för
naturskyddsändamål. Områdena ingår till största delen i olika skyddsprogram och i nätverket
Natura 2000.

SLC Nyland önskar framföra följande synpunkter:
Påverkan på kringliggande områden
Miljöministeriet planerar att kraftigt öka naturskyddsområdenas omfång i Nyland. Trots att
det är fråga om skyddsområden på statlig mark så kan de innebära betydande konsekvenser
för omkringliggande privata marker. De nya naturskyddsområdena väcker berättigad oro
bland våra markägare för möjliga inskränkningar i markanvändning i kringliggande privata
områden. Erfarenheter från tidigare inrättade naturskyddsområden visar att trots att det
inte ingår några skyddszoner kring naturskyddsområden, så kan dessa inverka på
skogsbruksåtgärder och avverkningar på omkringliggande områden. Det kan medföra
betydande begränsningar, främst i anslutning till detaljplanering och tillståndsbeslut på
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kommunal nivå. Det kan röra sig om begränsningar via lov- och åtgärdstillståndskrav,
planbestämmelser och krav på skyddszoner för avverkningar, etc. Vi vill betona att man bör
trygga förutsättningarna för en fortsatt och rationell jord- och skogsbruksproduktion och
övrig näringsverksamhet i angränsande områden. Det är synnerligen viktigt att man utreder
och beaktar vilken inverkan området och dess omfattning, samt exakta gränsdragning, har
för markanvändningen på och i anslutning till området.
SLC Nyland framhåller att man även på naturskyddsområden bör se till att skogen sköts och
att man inte låter stormfällda träd ligga kvar i skogen. Det har visat sig att rekreationstrycket
ökar på omkringliggande skogar då naturskyddsområden inte sköts och där blir svårare att ta
sig fram. Det finns en stor risk för att omkull fallna träd som fått ligga en tid blir attackerade
av skadeinsekter. Klimatförändringen medför att dessa risker ökar markant i framtiden. Om
klimatet blir varmare kan det betyda att arter som nu inte klarar Finlands temperatur kan bli
vanliga i framtiden. Gamla skogar är mer utsatta för olika skador. Områden kring
naturskyddsområden blir även lätt särskilt utsatta för skador orsakade av granbarkborren på
grund av det här, vilket kan förorsaka skogsägaren betydande ekonomiska förluster.
Jakt och fiske
SLC Nyland ser det som viktigt att man på områdena kan idka jakt även i fortsättningen.
Jakten är viktig ur nyländsk trafiksäkerhetssynpunkt och för att hålla viltskadorna under
kontroll. Jakt kan även behövas för att upprätthålla naturvärdena på naturskyddsområdena.
Att främja jakt på naturskyddsområdena är samtidigt ett sätt att främja mångfalden. SLC
Nyland anser att all slags jakt, med vissa specifika undantag, skall vara möjlig på alla de
naturskyddsområden som grundas på statens mark. Det skulle t.ex. vara viktigt att det går
att minska på vitsvanshjortarna också på Bjurs naturskyddsområde med undantagslov, som
nämns utkastet, i framtiden.
Jakt på vildsvin föreslås till exempel vara förbjudet på två av områdena i Ingå och Karis.
Detta kan medföra stora problem i framtiden. Det finns tillsvidare inte vildsvinsstam på
områdena, men inom nära framtid kan läget vara annorlunda.
SLC Nyland påtalar även att yrkesfiskarna är mycket oroliga för vad de nya
naturskyddsområdena och de begränsningar som hänför sig till dessa betyder både för
yrkesfiskarnas möjligheter att idka sin näring och för säljakten. Risken är stor att säljakten
ytterligare begränsas och att yrkesfiskarnas rätt att ta i land för att fästa fiskebragder vid öar
och skär försvåras.
Vi hoppas att våra och markägarnas samt yrkesfiskarnas synpunkter beaktas.
Helsingfors den 21.2.2019
NYLANDS SVENSKA PRODUCENTFÖRBUND NSP R.F.
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