Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland
PB 236
20101 Turku
kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi
ANSÖKAN OM ATT INRÄTTA ETT NATURSKYDDSOMRÅDE
Anhängigt Markägarens kontakt xx.xx.2018 / NTM-centralens anbud xx.xx.2018
Sökande

Namn:
Pargas stad
Adress:
Strandvägen 28, 21600 Pargas
Telefon:
02 458 5700
E-post:
pargas@pargas.fi
Bankkontots nummer (IBAN): __________________________________________

Objekt

Kommun:
Pargas
Fastighetsbeteckning:
Namn:

445-28-1-6-M601, 445-28-1-3-M601, 445-28-1-5-M601

Området på ca 3,25 ha har markerats i den bifogade kartan.
Ett förslag på skyddsområdets namn: ___________________________________.
Beskrivning av objektet

Fastigheterna ligger i stadsdelen Malmnäs i Pargas och tillhör Natura 2000 området
Pargas orkidéområde (FI0200129). Objektet består av tre mindre områden mitt i stadsbebyggelse. Kalkdammet som spridits från närliggande kalkgruvan och fabriken har
skapat en lämplig tillväxtmiljö för en krävande vegetation som innehåller flera orkidéarter. En stor del av ytarealen utgörs av Natura-naturtypen Kalkgräsmarker (*viktiga
orkidélokaler, 6210). Delområdena är små, sydsluttande sluttningar som gränsas av
infarter, klippig tallskog samt våta svackor mellan klippor, där det växer lövträd. På
sina håll växer det även örnbräken på området. Floran på området är mångsidig, men
ur naturskyddsperspektiv är förekomsten av orkidé-arter mest betydelsefullt. På området förekommer även rikligt med bl.a. tvåblad, skogsknipprot, nattviol samt jungfru
marie nycklar. Korallrot är relativt sällsynt. Johannesnycklar och sankt pers nycklar är
verkligt sällsynta och förekommer endast sporadiskt. På torra och ljusa växtplatser förekommer rikligt med vispstarr.
Syftet med fridlysningen
Att bevara och vårda områdets värdefulla natur och dess organismer.
Fridlysningsbestämmelser
På området är det förbjudet att
- avverka skog, ta bort vindfällen och livlösa träd, samla virke för privat bruk och
beskoga,
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- ta eller skada svampar, buskar och andra växter eller delar av dem;
- skada, ändra och täcka mark- och berggrund samt ta jord- och stenmaterial;
- gräva diken, rensa vattendrag och bygga dammar;
- döda, fånga och ofreda ryggradsdjur och att förstöra deras bon samt att fånga och
samla ryggradslösa djur;
- uppföra byggnader, konstruktioner och anordningar samt anlägga vägar och stigar;
- röra sig med motorfordon utanför existerande vägar;
- cykla i terrängen;
- rida i terrängen;
- skräpa ned;
- göra upp eld, tälta och bedriva/idka annat lägerliv;
- arrangera orienterings- och andra slags tävlingar i terrängen;
- hålla hundar lösa;
- bedriva annan verksamhet, som inverkar ogynnsamt på områdets landskapsbild
eller de naturvärden som utgör grunden för naturskyddet.
Trots de ovannämnda bestämmelserna är det på området tillåtet att
- plocka bär och svamp;
- ta bort djur- och växtarter av främmande ursprung;
- underhålla existerande vägar och stigar.
Undantag från fridlysningsbestämmelserna
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland kan i enskilda fall bevilja
undantag från fridlysningsbestämmelser för ett naturskyddsområde, om undantaget
inte äventyrar de syften för vilka området inrättades och det behövs för skötseln och
användningen av området eller för forskning.
Vården av skyddsområdet
För området kan det utarbetas en skötsel- och nyttjandeplan som innehåller de åtgärder som är nödvändiga för att vårda och bevara naturmiljön. Markägaren ger statens
myndigheter befogenheter att genomföra åtgärderna, såvida han eller hon inte själv
önskar genomföra dem. Överenskommelser om genomförande av vårdåtgärder görs
med ett skilt avtal.
Naturskyddsområdets införande i fastighetsregistret och utmärkning i terrängen
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En anteckning om beslutet ska göras i fastighetsregistret. Närings-, trafik- och
miljöcentralen i Egentliga Finland märker vid behov ut skyddsområdet i terrängen i
enlighet med naturvårdslagen.
Försäkran

Från ___.___.201__ daterade fastighetsregisterutdraget och gravationsbeviset, som
är bilagor till den här ansökan, framkommer alla de nyttjandebegränsningar och
gravationer som hänför sig till lägenheten. Sökanden intygar att det inte finns
övriga motsvarande nyttjandebegränsningar eller gravationer för området i fråga.
Sökanden ansvarar för att området som ska inrättas är i samma skick som vid
tidpunkten för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland utvärdering,
den 13.6.2018.

Förbindelse Sökanden bekräftar med sin underskrift att han / hon godkänner i denna ansökan
anförda fridlysningsbestämmelser och förbinder sig att inte vidta sådana åtgärder
som är i strid med de anförda fridlysningsbestämmelserna tills närings-, trafik- och
miljöcentralen har fattat det slutliga beslutet om att inrätta ett naturskyddsområde
enligt naturvårdslagen 24 §. Om närings-, trafik- och miljöcentralen inte har fattat
beslutet om att inrätta ett naturskyddsområde inom sex (6) månader från och med
undertecknandet av den här ansökningen och om inget annat är avtalat, förfaller
den här förbindelsen.
Då beslutet om att inrätta ett naturskyddsområde har vunnit laga kraft, säger sökanden omedelbart upp sådana avtal som är i strid med fridlysningsbestämmelserna
Ersättning Sökanden bekräftar med sin underskrift att han / hon godkänner ersättningen 0 euro
för områdets permanenta fridlysning. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga
Finland betalar ersättningen till fastighetens ägare i en rat till det bankkonto som uppgets efter att beslutet vunnit laga kraft.

Datum och underskrift
Ort och datum

___________________________________

Underskrift

___________________________________

Namnförtydligande

___________________________________

Bilagor

Karta över området
Annan redovisning av ägorätt
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