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1. Inledning 
Det inventerade området består av två mindre områden, vilka är 
tillsammans ca 5,04 hektar stora. Inventeringsområdet finns på 
Båssamalmen, som ligger i Raseborg, Ekenäs. Områdets gränser är 
presenterade på karta 1. Inventeringen är en tilläggsutredning till 
naturinventeringen gjord år 2012 (Silvestris naturinventering, 
Gammelboda Naturinventering 2012). Målet med inventeringen är att 
ge tillräckligt med information för stadsplanering av området. Som 
ansvarig person för inventeringen är naturkartläggare (sye) Esko 
Vuorinen/Silvestris naturinventering ab. Naturtyps- och 
artinventeringen samt rapporten gjordes av naturkartläggare (sye) 
Lotta Lindholm/Firma Lotta Lindholm tillsammans med Esko 
Vuorinen. 

 

 

Karta 1. Utredningsområdena, som är utmärkta med rött, ligger vid Båssafjärdens 
strand.  
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2. Material och inventeringsmetoder 
Naturtyps- och växtlighetsinventeringen gjordes på området under 
sommaren 2013. Samtidigt bedömdes även möjligheten av förekomst 
av s.k. direktivarter, dvs. arter omnämnda i habitatdirektivets bilaga 
IVa. Av dessa arter fästes uppmärksamheten vid flygekorre, utter, 
åkergroda, fladdermusarter och asknätfjäril. 

2.1. Naturtyps- och växtlighetsinventering 
Före fältarbetet gjordes en kart- och flygbildsstudie av området. På 
basen av den ritades preliminära naturtypsfigurer. Samtidigt 
studerades figurdragningen av år 2012 naturinventering och de 
naturtyper som gränsar till inventeringsområdet.   

I samband med naturtypsinventeringen gjordes en noggrann 
växtlighetsinventering. Fältarbetet gjordes i juli (29.7 och 31.7). Hela 
inventeringsområdet granskades till fots med tyngdpunkt på 
berghällar, lundar och vattenområden. Strandområdenas 
vattenväxtlighet granskades från land. Under fältarbetet fästes 
uppmärksamheten i första hand på växtligheten. Utgående från de 
observerade arterna och strukturdragen i livsmiljöerna definierades 
naturtyperna. Samtidigt bedömdes deras representativitet och 
sällsynthet. Områdenas lämplighet för olika slag av markanvändning 
bedömdes också utgående från naturvärdena. 

Vid inventeringen användes karta (1:3 000) och GPS-navigator.  GPS-
navigatorn, som användes, var modell Garmin 62s, med en 
felmarginal på högst +-15 m. När man testade den med hjälp av 
lättigenkännliga punkter på kartan var felmarginalen emellertid 
betydligt mindre, högst fem meter. Koordinatsystemet WGS84, som 
GPS-navigatorn använder, ändrades för MapInfo-programmet till 
KKJ2-systemet. 

Figurernas gränser ritades med hjälp av kartor, flygbilder och de 
punkter som bestämts med hjälp av GPS-navigator. 

2.2. Skyddandet av arter och naturtyper 
I inventeringen noterades värdefulla arter och naturtyper, som är 
viktiga för naturens mångfald, enligt följande nationella lagstiftningar, 
EU-lagstiftning och direktiv: 
- naturtyper skyddade enligt naturvårdslagen (NvL) 29 § 
- hotade arter skyddade enligt naturvårdslagen (NvL) 46 § 
- särskilt skyddskrävande hotade arter skyddade enligt 

naturvårdslagen (NvL) 47 § 
- naturtyper skyddade enligt skogslagen (SkogsL) 10 § 
- vattennatur skyddad enligt vattenlagen (VattenL) 2:a kapitlet 11 §  
- arter skyddade enligt naturdirektivets bilagor II och IV 

Naturtypernas hotgrad är definierad enligt Suomen luontotyyppien 
uhanalaisuus (Raunio et al. 2008). 

Vid definieringen av arternas hotgrad har den nyaste hotbedömningen 
använts (Rassi et al. 2010).  

Därtill är lokalt utrotningshotade arter noterade (Rassi et al. 2010). 
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2.3. Förkortningar nämnda i rapporten 
SkogsL  skogslagen 

UHEX nationellt utrotningshotad art: 

 VU sårbar 

 NT nära hotad 

RT lokalt utrotningshotad art vid sydvästkusten (den 
hemiboreala zonen 1b) 

3. Inventeringsområdet 
Inventeringsområdet ligger i Raseborg, söder om Ekenäs, vid 
Båssafjärdens strand. De båda områdena gränsar till havet. 
Havsområdena hör till Natura 2000-nätverket (FI0100005). På båda 
områdena finns det bosättning. 

Det nordliga området består till största delen av byggda gårdsmiljöer, 
som gränsar till små skogar och berg. På det södra området finns det 
en liten sommarstuga, som är omringad av strandhällar och barrskog.  

Inventeringsområdets berggrund består av sur bergart dvs. 
mikroklingranit (GTK 2010, 7.1.2013). Det finns ställvis berghällar på 
båda områdena. 

Inventeringsområdet hör till den hemiboreala växtlighetszonen (1b, 
sydvästkusten). 

Det norra området är ca 3,46 hektar stort och det södra är 1,58 hektar.  

4. Beskrivning av figurer samt rekommendationer för 
 markanvändning 

Inventeringsområdet är indelat i 16 figurer. Över varje figur finns det 
en kort beskrivning, värdesättning enligt naturvärden, samt 
rekommendationer för markanvändning. Figurernas numrering 
hänvisar till kartorna 1 och 2. 

Värdesättningens kategorier:  

5 Nationellt värdefull. Förekomst av unik art eller en nationellt 
viktig förekomst av en mycket hotad art. Etablerade 
skyddsområden. Kräver oftast inrättande av ett 
naturskyddsområde. 

4 Regionalt värdefull. En i Nyland speciell eller unik livsmiljö eller 
en viktig, livskraftig förekomst av hotad art. Det krävs vanligtvis 
ett naturskyddsområde för att bevara naturvärdena. 

3 Lokalt speciellt värdefull. Ett område med särskilda naturvärden 
värt att bevara, förekomst av hotad eller sällsynt art, artrikedom, 
speciellt bra naturtillstånd av en representativ biotop. 
Naturvärdens bevarande förutsätter ofta begränsningar för 
markanvändning. 

2 Lokalt värdefull. Det finns en del naturvärden, som vanligtvis går 
att bevara med några eventuella begränsningar för områdets 
nyttjande.   

1 Få naturvärden, vanlig, trivial natur. Områdets naturvärden kan 
även ha förstörts genom något ingrepp, och värdeklassen kan 
höjas efter att naturvärdena återställts inom rimlig tid (ca 40-60 
år). Inga begränsningar för områdets nyttjande.   
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0 Inga naturvärden. Miljön förstörd. 

Om värdeklassen är 2 eller högre beskrivs, inom parentesen efter 
siffran, kort de viktigaste naturvärdena, som klassificeringen grundar 
sig på. 

 

Karta 2. Figurindelning av det norra utredningsområdet. Strutbräkenlunden 
(MattT) och förekomsten av grönstarr (Carex demissa) är utmärkta i figur 6.  
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Figur 1 Åker 

0,56 ha  

Figuren består av en höåker i bruk. Området inventerades inte 
noggrant. 

Värde: 1 

Rekommendationer: Naturvärdena begränsar inte områdets 
nyttjande. 

Figur 2 Bergssluttningens kant 

0,08 ha 

Mellan den branta bergssluttningen och åkern finns ett smalt, 
trädbevuxet område med växtlighet av frisk moskog (MT) ss. blåbär 
(Vaccinium myrtillus), örnbräken (Pteridium aquilinum) och brakved 
(Rhamnus frangula). Trädbeståndet består av ca 60-åriga stora 
vårtbjörkar (Betula pendula), rönnar (Sorbus aucuparia), samt 
enstaka klibbalar (Alnus glutinosa) och en ek (Quercus robur). Eken 
har en bred krona och är flerstammig och vacker. Nära eken växer 
gulmåra (Galium verum), som är klassificerad enligt nationell hotgrad 
till sårbar art (VU). På berget växer det getrams (Polygonatum 
odoratum), träjon (Dryopteris filix-mas) och kärleksört (Sedum 
telephium). Arterna trivs på områden som är kalkpåverkade. 
Bergssluttningen är brant, slät och landskapsmässigt vacker (bild 1). 

Mot norr blir området mer ängsaktig och marken våtare, med bl.a. 
strandlysing (Lysimachia vulgaris), olika måror (Galium sp.), 
häckvicker (Vicia sepium), kruståtel (Deschampsia flexuosa), 
rödklöver (Trifolium pratense), nysört (Achillea ptarmica) samt, på 
bergshällen vid figurens gräns, träjon, stensöta (Polypodium vulgare), 
kärleksört och getrams. 

Det är knappt om murken ved på området. 

Värde: 2 (sårbar kärlväxt: gulmåra (Galium verum) (VU); närheten till 
bergssluttningen) 

Rekommendationer: Området kan lämnas i naturligt tillstånd. 
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Bild 1. Bergssluttningen, i figur, 2 är vacker. (figur 2) (LL/29.07.13) 

Figur 3 Skog 

0,07 ha 

Området är av typen frisk moskog, som fortsätter utanför 
inventeringsområdet. På området, som vetter mot norr, växer det 
blåbär, örnbräken, stenbär (Rubus saxatilis) och brakved.  

Trädbeståndet består av stora granar (Picea abies) samt björkar och 
tallar (Pinus sylvestris). 

Det är knappt om murken ved på området.  

Värde: 2 (området är en del av ett skogsområde, i naturligt tillstånd, 
som ligger i sluttningen utanför inventeringsområdet.)  

Rekommendationer: Området kan lämnas i naturligt tillstånd. 

Figur 4 Skog 

0,18 ha 

Öster om byggnaderna förekommer det lundartad moskog (OMT), 
som mot norr övergår snabbt till frisk moskog. Fältskiktet domineras 
av örnbräken. Under örnbräken växer det typiska arter för frisk 
moskog ss ekorrbär (Maianthemum bifolium), skogsstjärna 
(Trientalis europaea) och blåbär. Även tuvtåtel (Deschampsia 
cespitosa), slokgräs (Melica nutans) och smultron (Fragaria vesca) är 
vanliga. Bakom mattställningen, i de fuktiga sänkorna, förekommer 
det tågarter (Juncus sp.) och strandlysing. På området förekommer 
det också kulturväxtlighet.  
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Trädbeståndet består av unga, ca 18-år gamla, tallar samt björkar och 
klibbalar i samma ålder. I norr är trädbeståndet äldre och består av 
gamla tallar och ca 50-åriga björkar. Trädbeståndet är glest (bild 2). 
Det är knappt om murken ved på området. 

Figuren gränsar i öst till en fuktig, eutrof lund (FT).  

Värde: 1 

Rekommendationer: Naturvärdena begränsar inte områdets 
nyttjande. 

 
Bild 2. Trädbeståndet är glest i figur 4. (LL/29.07.13) 

Figur 5 Blandskog 

0,36 ha 

I den friska moskogen växer det främst örnbräken, blåbär och rönn. 
Träden är stora och många av de gamla tallarna har sköldbark. 
Granbeståndet är av varierande ålder. De äldsta granarna är ca 60-år 
gamla. En ung och frisk ek växer på området och nära figurens 
nordliga gräns finns en stor sälg (Salix caprea) (bild 3) och klibbal, 
vilka det lönar sig att bevara. I buskskiktet växer det rönn- och 
björkplantor, samt en (Juniperus communis) och brakved. På området 
finns det också en torrfura värd att bevaras. I ändan på områdets 
sandväg finns det en relativt ny maskinhall.  

Värde: 2 (blandskog av träd i olika åldrar, den värdefulla lunden 
bredvid)  

Rekommendationer: Mot figur 6 lämnas en bred skyddszon som får 
utvecklas mot ett naturligt tillstånd.   

 



Silvestris naturinventering ab: Båssastranden - naturinventering 10 (25) 
   

 
Bild 3. En stor sälg växer i figur 5. (LL/29.07.13) 

Figur 6 Lundskog 

0,53 ha 

På området, som är långsluttande mot havet, förekommer det fuktig 
eutrof lund av harsyra-älggrästyp (OFiT). I mitten av området finns 
det ett litet området med strutbräkenlund (MattT) (karta 2) (bild 4). 
Mot söder och nordost övergår området till fuktig mesotrof 
ormbunkslund (AthOT) (bild 5), samt till frisk mesotrof lund (OMaT) 
och slutligen till lundartad moskog. I väst, mot stranden, förekommer 
det frisk mesotrof lund, som domineras av rödblära (SiT). Mot ost 
gränsar figuren mot ett lundkärr (Lhk) som är källpåverkat. Mot norr, 
utanför inventeringsområdet, övergår lunden till lundartad och frisk 
moskog. Där växer det bl.a. en ung, välformad lind och en lönn. 

I områdets fältskikt växer det älggräs (Filipendula ulmaria), 
strandlysing, trollbär (Paris quadrifolia), besksöta (Solanum 
dulcamara), teveronika (Veronica chamaedrys), åkermynta (Mentha 
arvensis), ältranunkel (Ranunculus flammula), violhybrid (Viola x 
ruprechtiana), getnos (Scutellaria galericulata), brännässla (Urtica 
dioica) och hirsstarr (Carex panicea). I buskskiktet förekommer det 
bl.a. skogsvinbär (Ribes spicatum), måbär (Ribes alpinum), hägg 
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(Prunus padus) och olvon (Viburnum opulus). Av bräkenarter 
förekommer det majbräken (Athyrium filix-femina) och skogsbräken 
(Dryopteris carthusiana) på området, samt strutbräken (Matteuccia 
struthiopteris). Nära strandkanten, väst om strutbräkenområdet, 
förekommer det rödblära (Silene dioica). 

På området med harsyra-älggrästypens lund växer det små askplantor 
(Fraxinus excelsior). Plantorna kan vara av naturligt ursprung. Vilda 
askar klassificeras som lokalt utrotningshotade (i 1b zonen).  

Ost om strutbräkenområdet, i en fuktig sänka i harsyra-älggrästypens 
lundområde, förekommer det grönstarr (Carex demissa) (karta 2). 
Kärlväxten är allmänt ovanlig och hör till de lokalt utrotningshotade 
arterna i zon 1b (bild 6). 

Trädbeståndet består främst av stora klibbalar och av björkar, små 
granar och höga tallar. Det förekommer rimligt med murken ved på 
området.  

Norr om den relativt nya maskinhallen finns det ett dike som går ner 
till stranden.   

Området är i naturligt tillstånd och mycket representativt.  

På området förekommer det små träd som blivit skavda av rådjur.  

Värde: 4 (mycket representativt lundområde i naturligt tillstånd; 
SkogsL 10 §: bördig lund; sårbar naturtyp: fuktig eutrof lund (VU), 
frisk mesotrof lund (VU); nära hotad naturtyp: fuktig mesotrof lund 
(NT); lokalt utrotningshotad kärlväxt (i 1b-zonen): grönstarr (Carex 
demissa), ask (Fraxinus excelsior)) 

Rekommendationer: Den fuktiga eutrofa och mesotrofa lunden, samt 
den friska mesotrofa lunden hör till de av skogslagen skyddade viktiga 
livsmiljöer. Det bör man notera då man planerar skötsel- och 
användningsåtgärder, så att området får bibehålla sina egenskaper. 
För att trygga områdets naturliga tillstånd bör det grundas en 
skyddszon på minst 20 m utanför figurgränser. Skyddszonen får 
utvecklas i riktning mot naturligt tillstånd.  

Den värdefulla naturtypen fortsätter utanför inventeringsområdet mot 
väst som en bördig lund, bördigt kärr och källområde. Hela området 
är värdefullt och lämnas i naturligt tillstånd.  

Rekommendation för märkning i markanvändningsplanen SL eller/sl. 
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Bild 4. Strutbräkenlund. (figur 6) (LL/29.07.13) 

 

Bild 5. I områdets södra delar finns fuktig mesotrof ormbunkslund. 
(figur 6) (LL/29.07.13) 
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Bild 6. Grönstarr är ovanlig i södra Finland. (figur 6) (LL/29.07.13) 

Figur 7 Strandskog 

0,13 ha 

Strandskogen är klibbalsdominerad fuktig eutrof lund. I fältskiktet 
växer det älggräs, strandlysing, skogsbräken, majbräken, trollbär, 
svärdslilja (Iris pseudacorus) och i buskskiktet hägg, måbär, 
druvfläder (Sambucus racemosa), lönn (Acer platanoides) och rönn. 
Förutom klibbal finns det lönn och björk i trädbeståndet. Nära 
vasstranden växer, istället för klibbal, ett glest bestånd av björk (bild 
7). Fältskiktet är artrikt. 

Trädbeståndet, som är som glesast i områdets södra delar, har någon 
gång blivit gallrat. Det förekommer knappt eller ställvis murken ved 
på området. Vid områdets södra gräns finns det ett gammalt dike. I 
väst gränsar området till ett brett vassdominerat (Phragmites 
australis) område (bild 8). 

Området är i nära naturligt tillstånd. 

Värde: 2 (artrikt fältskikt; bredvidliggande värdefullt lundområde; 
SkogsL 10 §: bördig lund; sårbar naturtyp: fuktig eutrof lund (VU); 
närheten till havet (Natura 2000:FI0100005)) 
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Rekommendationer: Man kan låta området utvecklas i riktning mot 
naturligt tillstånd. 

Mot figur 6 lämnas en bred skyddszon, som får utvecklas mot naturlig 
riktning.  

 
Bild 7. Områdets trädbestånd är ställvis glest. (figur 7) (LL/29.07.13) 

 
Bild 8. Figur 7 gränsar vid havet till ett brett vassområde. 
(LL/29.07.13) 
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Figur 8 Gårdsområde 

0,89 ha 

Delområdet är ett skött gårdsområde, med trädgård och 
strandområde, som är i rekreationsanvändning. Gårdsplanen och 
vägen är sandbelagd. Området inventerades inte noggrant.  

Värde: 1 

Rekommendationer: Området gränsar till Natura 2000-området 
(FI0100005). Förövrigt begränsar inte naturvärdena områdets 
nyttjande.  

Figur 9 Strandklipporna 

0,24 ha 

På berghällen, som är gräsdominerad växer det några kalkgynnade 
kärlväxter som stensöta, kärleksört, träjon, getrams och tjärblomster 
(Lychnis viscaria). Kulturväxten vårtörel (Euphorbia cyparissias) 
förekommer också på området. Berghällen är en del av gårdsområdet 
och dess aktiviteter (bild 9). 

Berget sluttar mot stranden, som är vassdominerad. Vid strandkanten 
växer det för området typiska växter som strandveronika (Veronica 
longifolia var. maritima), strandlysing, älggräs, rörflen (Phalaris 
arundinacea), strandvänderot (Valeriana sambucifolia ssp. salina), 
förgätmigej (Myosotis scorpioides var. scorpioides), strätta (Angelica 
sylvestris), olika arter av tåg och stor vattenmåra (Galium palustre 
ssp. elongata). 

Några klibbalar växer vid strandkanten, samt en ung ask, som det 
lönar sig att bevara. Asken kan ha sitt ursprung från odlade sorter. 
Stranden är förövrigt parklik och träden är uppstammade.  

Värde: 2 (närheten till havet (Natura 2000:FI0100005)) 

Rekommendationer: Man kan låta området utvecklas i riktning mot 
naturligt tillstånd. 

 
Bild 9. Det finns en träterrass på området. (figur 9) (LL/29.07.13) 
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Figur 10 Skogsdunge 

0,21 ha 

Området, som är av typen lundartad moskog, är gräsdominerad. 
Trädbeståndet, som består av klibbal, björk och tall, är ca 10-15 år 
gammalt. På området finns ett ställe där man samlat trädgårdsavfall. 
Vid strandkanten gränsar området till ett vassbestånd.  

Värde: 1 

Rekommendationer: Området gränsar till Natura 2000-området 
(FI0100005). Förövrigt begränsar inte naturvärdena områdets 
nyttjande.  

Figur 11 Gårdsområde 

0,19 ha 

Delområdet är ett skött gårdsområde, med trädgård och 
strandområde, som är i rekreationsanvändning. Inom figuren finns en 
del av en sandväg. Området inventerades inte noggrant.  

Värde: 1 

Rekommendationer: Området gränsar till Natura 2000-området 
(FI0100005). Förövrigt begränsar inte naturvärdena områdets 
nyttjande.  
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Karta 3. Figurindelning av det södra utredningsområdet. 
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Figur 12 Blandskog 

1,05 ha 

I blandskogen av frisk moskog växer det gran av olika åldrar (ca 30-
60-åriga), olika åldrars tallar, klibbalar och björkar. De äldsta träden 
är stora och tallarnas stammar har sköldbark. Den friska moskogen 
övergår, i sluttningen mot stranden, i lundartad moskog och, mot 
berghällen, i tämligen torr moskog (VT). 

I buskskiktet växer det, förutom trädplantor, även gran, tall, björk, ek 
och lönnar, samt rönn, brakved, en, måbär och druvfläder.  

I ost är fältskiktet blåbärsdominerad och, mot de örtdominerade 
västliga delarna, harsyra- och ekorrbärsdominerad. 

På området finns det en fuktig sänka som är fylld med trädgårdsavfall. 
Vid kanten av sänkan växer det stinksyska (Stachys sylvatica), getnos 
(Scutellaria galericulata), strandlysing och flenört (Scrophularia 
nodosa). 

I områdets södra delar finns en liten trädbevuxen berghäll, som 
fortsätter utanför inventeringsområdet mot ost.  

Det noterades grävlings- och rådjursspill och av rådjuret små skavde 
trädstammar på området. 

I en tall nära stranden finns det tallticka (Phellinus pini), som håller 
på att bli ovanligare.  

Inom området finns det ställvis murken barrträdsved, som består av 
torrfuror och vindfällen i olika åldersklass (bild 10). Skogen är i 
naturligt tillstånd eller i nära naturligt tillstånd (trädgårdsavfallet). 

Området gränsar utanför inventeringsområdet i ost mot en fuktig 
eutrof ormbunkslund och i norr mot en strandskog i naturligt 
tillstånd.  

Värde: 2 (trädbestånd som utvecklats naturligt, mängd murken ved)  

Rekommendationer: Området kan lämnas i naturligt tillstånd. 

 
Bild 10. Den murkna veden ökar naturens mångfald. (figur 12) 
(LL/31.07.13) 
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Figur 13 Berghäll 

0,11 ha 

På bergen, som vetter brant ner till strandkanten, växer det enstaka 
kalkgynnade växter som getrams, kärleksört, stensöta och skogsnarv 
(Moehringia trinervia). På berget, som förövrigt är gräsdominerat, 
växer det enstaka vackra tallar, som blivit formade av vinden. Området 
fortsätter utanför inventeringsområdet mot nordost. Havsutsikten 
från berget är vacker (bild 11). 

Värde: 2 (landskapsmässigt vacker: tallarna och berget)  

Rekommendationer: Området kan lämnas i naturligt tillstånd. 

 
Bild 11. Havsutsikten är vacker från berget. (figur 13) (LL/31.07.13) 

Figur 14 Strandremsan 

0,07 ha 

Den smala vassdominerade strandremsan (bild 12) är ställvis stenig. I 
den smala strandzonen växer det vanlig strandvegetation som olika 
måror, förgätmigej, svärdslilja, älggräs, getnos, storven (Agrostis 
gigantea var. glaucescens), kärrsilja (Peucedanum palustre), 
fackelblomster (Lythrum salicaria), strandgroblad (Plantago major 
ssp. intermedia) och hästsyra (Rumex aquaticus), samt ställvis rikligt 
med hampdån (Galeopsis speciosa) och pipdån (Galeopsis tetrahit). 

Även vattensyra (Rumex hydrolapathum), som är lokalt 
utrotningshotad (i 1b-zonen), växer i stranden. I strandkanten finns 
det en smal kant med klibbal.  

Värde: 2 (närheten till havet (Natura 2000: FI0100005); lokalt 
utrotningshotad kärlväxt (i 1b-zonen): vattensyra (Rumex 
hydrolapathum)) 

Rekommendationer: Området lämnas i naturligt tillstånd. 
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Bild 12. Strandkanten är vassdominerad. (figur 14) (LL/31.07.13) 

Figur 15 Stugområde 

0,14 ha 

På området finns det en stuga i närheten av stranden. Stranden är i 
rekreationsanvändning (bild 13). Området inventerades inte noggrant.  

Värde: 1 

Rekommendationer: Området gränsar till Natura 2000-området 
(FI0100005). Förövrigt begränsar inte naturvärdena områdets 
nyttjande. 

 
Bild 13. En del av strandkanten är i rekreationsanvändning. (figur 
15) (LL/31.07.13) 
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Figur 16 Berghäll 

0,21 ha 

Berghällarna, som är av naturtypen strandklippor av sura bergarter 
vid kusten, är sluttar ställvis brant ner i havet. Strandkanten är nästan 
helt utan vass (bild 14). Det finns några landskapsmässigt vackra tallar 
på området, vilka är formade av vindförhållandena. Bergen är ställvis 
täckta av mossa, lava och gräs. Det förekommer också enstaka bestånd 
av stensöta.  

Det noterades två snokar (Natrix natrix) (NT) på hällarna. Arten är 
fridlyst enligt naturvårdsförordningen.  

Värde: 2 (närheten till havet (Natura 2000: FI0100005); 
landskapsmässigt vacker strandhäll) 

Rekommendationer: Området lämnas i naturligt tillstånd. 

 
Bild 14. Det finns bara ett litet vassområde vid strandkanten. (figur 
16) (LL/31.07.13) 
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5. Resultat 

5.1. Kärlväxter 
 

På området påträffades 194 kärlväxtarter. I o m lundskogen är den 
norra delen av inventeringsområdet är artrikare än det södra. Av vilda, 
ädla lövträd påträffades lönn och ek. De unga askplantorna (figur 6) 
kan vara av naturligt ursprung. 

Den mest nämndvärda kärlväxten är, i lundskogen (figur 6) 
förekommande, grönstarren (Carex demissa), som är ovanlig i vårt 
land samt lokalt utrotningshotad vid sydvästkusten (RT) (den 
hemiboreala zonen 1b). 

Övriga lokalt utrotningshotade arter, noterade på 
inventeringsområdet, är vildväxande ask (Fraxinus excelsior) (figur 6) 
och vattensyra (Rumex hydrolapathum), som trivs vid stränder (figur 
14). 

Gulmåra (Galium verum), som trivs på ängar och torrängar och 
förekommer vid kanten av höåkern (figur 2), är klassificerad enligt 
nationell hotgrad till sårbar art (VU). (Rassi et al. 2010) 

Alla kärlväxtarter, påträffade inom inventeringsområdet, finns 
nämnda i tabell 1. 

Gulmåra (Galium verum) (VU) är tillsvidare ännu relativt allmän vid 
gammal bosättning och i kulturbiotoper. Arten hotas av genetisk 
kontaminering, dvs. att bli korsad med stormåra, som är en 
nykomling. Gulmåran trivs bäst på öppna områden ss på torrängar, 
soliga bergshällar och vid väggrenar. Gulmåran, som växte mellan 
höåkern och bergssluttningen (figur 2), verkade ännu vara genetiskt 
sett relativt ren. Gulmåran hör, förutom till de nationellt sårbara 
arterna (VU), även till, enligt naturvårdslagen 46 §, hotade arterna 

Grönstarr (Carex demissa) (RT) växer i södra Finland där arten 
förekommer främst vid sydvästkusten. Vanligast är arten på Åland. I 
Nyland finns det enbart enstaka kända förekomster. Arten är 
klassificerad som lokalt utrotningshotad vid sydvästkusten (den 
hemiboreala zonen 1b). Grönstarr trivs bäst i fuktig miljö som i lundar 
och lundkärr. Arten blir ovanligare p.g.a. att de livsmiljöer där den 
trivs blir allt färre. I lunden (figur 6) förekom starrarten som ett litet 
enskilt bestånd.  

Ask (Fraxinus excelsior) (RT) trivs i lundar och lundkärr. Fåtal vilda 
askar växer i södra Finland. Arten förekommer främst i landets 
sydvästra delar och är vanligt enbart på Åland. Förutom att arten är 
hotad p.g.a. att dens livsmiljöer blir allt färre, hotas den också av 
askskottsjuka (Chalara fraxinea), som är en svampsjukdom som har 
spridit sig till Finland från de andra Nordiska länderna och från 
Baltien. Askskottsjuka har noterats bl.a. i Ekenäs och på Åland. Asken 
är klassificerad som lokalt utrotningshotad art vid sydvästkusten (den 
hemiboreala zonen 1b). Det växer små askplantor i lundskogen (figur 
6). Plantorna kan vara vilda, dvs. av naturligt ursprung.  

Vattensyra (Rumex hydrolapathum) (RT) är en högväxande 
kärlväxt, som trivs vid strandkanten och låga vatten nära havet eller 
andra vattendrag. Arten korsar sig lätt med bl.a. hästsyra och 
tomtsyra. Den växer enbart i södra Finland, där den förekommer 
främst vid sydvästkusten. Enstaka förekomster är noterade i Nyland 
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varav enbart några är från västra Nyland. Vattensyran är klassificerad 
som lokalt utrotningshotad art vid sydvästkusten (den hemiboreala 
zonen 1b). Det växer vattensyra vid strandkanten (figur 14) i det södra 
inventeringsområdet.  

5.2. Övriga noterade arter 
Snokar (NT) noterades på strandhällarna (figur 16). Arten förekommer 
i vårt lands södra delar, men den är vanlig enbart i sydväst, sydkusten 
och i sjödistrikten. Ormen kan lägga ägg i strändernas blåstångsvallar 
och i komposthögar. Det förekommer inte tångvallar på 
inventeringsområdet. 
 
Inom inventeringsområdet noterades små träd som blivit skavde av 
rådjur, samt djurets spill. Även grävlingspill noterades. I en gammal 
sköldbarkad tall vid stranden finns det tallticka. P.g.a. skogsbruk håller 
talltickan på att bli ovanligare. 
 

5.3. Värdefulla livsmiljöer och arter 
Arter som kräver särskilt skydd      
Inom inventeringsområdet påträffades det inte arter som kräver skydd 
enligt naturvårdslagen 47 §. 

 

Arter som kräver noggrant skydd                                           
Arter, som är nämnda i EU:s habitatdirektiv och kräver noggrant 
skydd, påträffades inte inom inventeringsområdet (naturvårdslagen § 
49).  

Under karteringen år 2012 noterades en utter som fiskade vid 
närområdets strand (Vuorinen et al. 2012). Uttern utnyttjar ett vitt 
fiskeområde. Artens viktigaste föda består av fisk. Under år 2012 
kunde man inte notera något bo inom området, men man kunde 
konstatera att strandområdena hör till utterns livsmiljö. 

Inom inventeringsområdet finns det biotoper som lämpar sig för 
fladdermöss. Fladdermöss föredrar, som jaktområden, glesa skogar, ss 
lundar, och skogsbryn, där undervegetationen är frodig. Även 
trädbevuxna gårdar och stränder hör till artgruppens livsmiljöer. De 
äldre byggnaderna inom inventeringsområdet kan fungera som 
fladdermössens vilo- och förökningsplats. 

Det finns inte passande biotop för flygekorre inom 
inventeringsområdet.  

Åkergrodorna leker i bl.a. havsvikarnas täta vassruggar. Inom 
inventeringsområdet finns det inte passliga lekplatser för arten, men 
området gränsade till sådana miljöer.   

Asknätfjärilen förekommer i sydöstra Finland. En fast population har 
inte noterats i Raseborg och arten förekommer troligtvis inte inom 
inventeringsområdet.  
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Av miljölagstiftningen skyddade livsmiljöer                      
Viktiga livsmiljöer (bördig lund), skyddade av skogslagen (§ 10), finns 
på figurerna 6 och 7. 

På inventeringsområdet förekommer det inte livsmiljöer som är 
skyddade enligt naturvårdslagen § 29 eller vattennatur nämnda i 
vattenlagen 2:a kapitlet 11 §. 

 

Hotade naturtyper                     
Följande sårbara eller nära hotade livsmiljöer förekommer på 
inventeringsområdet (Raunio et al. 2008):  
   

- fuktig eutrof lund (VU) i figurerna 6 och 7 
- frisk mesotrof lund (VU) i figuren 6 
- fuktig mesotrof lund (NT) i figuren 6 
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Raasepori. Båssastranden. Naturinventering 2013. Bilaga 1. 
Kärlväxter (194 arter) 

VU  hotad art 

RT regionalt hotad art 

N det norra området 

S det södra området 

 
Vetenskapligt namn svenskt namn suomenk. nimi  N P 

Acer platanoides lönn vaahtera x x 
Achillea millefolium rölleka siankärsämö x x 
Achillea ptarmica nysört ojakärsämö x x 
Agrostis capillaris rödven nurmirölli x x 
Agrostis gigantea var. glaucescens storven meri-isorölli x x 
Alchemilla monticola betesdaggkåpa laidunpoimulehti x  
Alnus glutinosa klibbal tervaleppä x x 
Alopecurus geniculatus kärrkavle polvipuntarpää x  
Anemone nemorosa vitsippa valkovuokko x x 
Angelica sylvestris strätta, skogspipa karhunputki x x 
Anthoxanthum odoratum vårbrodd tuoksusimake x  
Anthriscus sylvestris hundkäx koiranputki x  
Aquilegia vulgaris akleja lehtoakileja x  
Artemisia vulgaris var. vulgaris gråbo rikkapujo x  
Athyrium filix-femina majbräken hiirenporras x  
Atriplex prostrata spjutmålla isomaltsa  x 
Berberis vulgaris berberis ruostehappomarja x  
Betula pendula vårtbjörk rauduskoivu x x 
Betula pubescens glasbjörk hieskoivu x x 
Bidens tripartita brunskära tummarusokki  x 
Calamagrostis arundinacea piprör metsäkastikka x x 
Calamagrostis canescens grenrör viitakastikka x  
Calamagrostis epigejos bergrör hietakastikka x x 
Calamagrostis purpurea ssp. phragmitoides brunrör korpikastikka x x 
Calluna vulgaris ljung kanerva x x 
Caltha palustris kalvleka, kabbleka rentukka x x 
Campanula patula ängsklocka harakankello x  
Campanula persicifolia stor blåklocka kurjenkello x  
Campanula rotundifolia liten blåklocka kissankello x  
Capsella bursa-pastoris lomme lutukka x  
Carex demissa grönstarr lännenhernesara RT x  
Carex digitata fingerstarr, vispstarr sormisara x  
Carex echinata stjärnstarr tähtisara x  
Carex leporina harstarr jänönsara x  
Carex nigra ssp. nigra hundstarr jokapaikansara x x 
Carex pallescens blekstarr kalvassara x  
Carex panicea hirsstarr hirssisara x  
Carex pilulifera pillerstarr virnasara  x 
Carex viridula var. viridula ärtstarr rantahernesara x  
Centaurea jacea rödklint ahdekaunokki x  
Cerastium arvense fältarv ketohärkki x  
Cerastium fontanum hönsarv nurmihärkki x  
Chelidonium majus skelört keltamo  x 
Cirsium arvense åkertistel pelto-ohdake x  
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Vetenskapligt namn svenskt namn suomenk. nimi  N P 

Cirsium vulgare vägtistel piikkiohdake x  
Convallaria majalis liljekonvalj kielo x  
Conyza canadensis kanadabinka kanadankoiransilmä  x 
Deschampsia cespitosa tuvtåtel nurmilauha x x 
Deschampsia flexuosa kruståtel metsälauha x x 
Dryopteris carthusiana skogsbräken metsäalvejuuri x x 
Dryopteris filix-mas träjon kivikkoalvejuuri x x 
Elymus caninus lundelm koiranvehnä x x 
Elymus repens kvickrot juolavehnä x  
Epilobium adenocaulon amerikansk dunört amerikanhorsma x x 
Epilobium angustifolium mjölkört maitohorsma x x 
Epilobium ciliatum vit dunört vaalea-amerikanhorsma x  
Equisetum arvense åkerfräken peltokorte x x 
Equisetum sylvaticum skogsfräken metsäkorte x  
Euphorbia cyparissias vårtörel tarhatyräkki x  
Euphrasia nemorosa grå ögontröst tanakkasilmäruoho x  
Festuca ovina fårsvingel lampaannata x x 
Filipendula ulmaria älggräs mesiangervo x x 
Fragaria vesca smultron ahomansikka x x 
Fraxinus excelsior ask saarni RT x  
Galeopsis speciosa hampdån kirjopillike x x 
Galeopsis tetrahit pipdån karheapillike x x 
Galium palustre ssp. elongata stor vattenmåra isorantamatara x x 
Galium palustre ssp. palustre vattenmåra pikkurantamatara  x 
Galium trifidum dvärgmåra pikkumatara x x 
Galium verum gulmåra keltamatara VU x  
Geum rivale humleblomster ojakellukka x x 
Geum urbanum nejlikrot kyläkellukka x  
Gymnocarpium dryopteris ekbräken metsäimarre x  
Hieracium (Sylvatica) skogsfibbla salokeltano x x 
Hieracium (Vulgata) hagfibbla ahokeltano x x 
Hypericum maculatum fyrkantig johannesört särmäkuisma x  
Hypericum perforatum äkta johannesört mäkikuisma x  
Iris pseudacorus svärdslilja kurjenmiekka x x 
Juncus articulatus var. articulatus ryltåg ojasolmuvihvilä x  
Juncus conglomeratus knapptåg keräpäävihvilä x x 
Juncus effusus veketåg röyhyvihvilä x x 
Juncus filiformis trådtåg jouhivihvilä x  
Juncus gerardii salttåg suolavihvilä x x 
Juniperus communis en kataja x x 
Lapsana communis harfibbla, harkål linnunkaali x  
Lathyrus pratensis gulvial niittynätkelmä x  
Leontodon autumnalis höstfibbla syysmaitiainen x  
Leucanthemum vulgare prästkrage päivänkakkara x  
Linaria vulgaris gulsporre, sporreblomma kannusruoho x x 
Linnaea borealis linnea vanamo x x 
Luzula pilosa vårfryle kevätpiippo x x 
Lychnis viscaria tjärblomster mäkitervakko x  
Lycopus europaeus strandklo rantayrtti x x 
Lysimachia thyrsiflora topplösa terttualpi x  
Lysimachia vulgaris strandlysing ranta-alpi x x 
Lythrum salicaria fackelblomster rantakukka x x 
Maianthemum bifolium ekorrbär oravanmarja x x 
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Vetenskapligt namn svenskt namn suomenk. nimi  N P 

Malus domestica äppelträd omenapuu x  
Matricaria discoidea gatkamomill pihasaunio x  
Matteuccia struthiopteris strutbräken kotkansiipi x  
Melampyrum pratense ängskovall kangasmaitikka x x 
Melampyrum sylvaticum skogskovall metsämaitikka x x 
Melica nutans slokgräs, bergslok nuokkuhelmikkä x x 
Mentha arvensis åkermynta rantaminttu x  
Moehringia trinervia skogsnarv lehtoarho x x 
Myosotis scorpioides var. scorpioides förgätmigej luhtalemmikki x x 
Orthilia secunda björkpyrola nuokkutalvikki x  
Oxalis acetosella harsyra käenkaali x x 
Paris quadrifolia trollbär, ormbär sudenmarja x  
Persicaria hydropiper vattenpeppar katkeratatar  x 
Peucedanum palustre kärrsilja suoputki x x 
Phalaris arundinacea rörflen ruokohelpi x x 
Phegopteris connectilis hultbräken korpi-imarre x x 
Phragmites australis vass järviruoko x x 
Picea abies gran kuusi x x 
Pimpinella saxifraga bockrot pukinjuuri x x 
Pinus sylvestris tall mänty x x 
Plantago major ssp. intermedia strandgroblad rantapiharatamo  x 
Plantago major ssp. major groblad kyläpiharatamo x  
Pleum pratense ssp. pratense timotej timotei, nurmitähkiö x  
Poa annua vitgröe kylänurmikka x  
Poa nemoralis lundgröe lehtonurmikka x  
Poa palustris sengröe rantanurmikka x  
Polygonatum odoratum getrams kalliokielo x x 
Polygonum aviculare ssp. neglectum smal trampört kaitapihatatar x  
Polypodium vulgare stensöta kallioimarre x x 
Populus tremula asp haapa x  
Potentilla anserina gåsört ketohanhikki x  
Potentilla erecta blodrot rätvänä x  
Prunella vulgaris brunört niittyhumala x x 
Prunus padus hägg tuomi x x 
Pteridium aquilinum örnbräken sananjalka x x 
Quercus robur ek tammi x x 
Ranunculus acris smörblomma niittyleinikki x  
Ranunculus flammula ältranunkel ojaleinikki x  
Ranunculus repens revsmörblomma rönsyleinikki x x 
Rhamnus frangula brakved paatsama x x 
Ribes alpinum degbär taikinamarja x x 
Ribes nigrum svart vinbär, tistron mustaherukka x  
Ribes spicatum skogsvinbär pohjanpunaherukka x  
Ribes uva-crispa krusbär karviainen  x 
Rosa rubiginosa äppelros omenaruusu x  
Rubus idaeus hallon vadelma x x 
Rubus saxatilis stenhallon, stenbär lillukka x x 
Rumex acetosa ängssyra niittysuolaheinä x x 
Rumex acetosella bergsyra ahosuolaheinä x x 
Rumex aquaticus hästsyra, hästskräppa vesihierakka x x 
Rumex crispus krusskräppa poimuhierakka x x 
Rumex hydrolapathum vattensyra, vattenskräppa isohierakka RT  x 
Rumex longifolius gårdskräppa hevonhierakka x x 
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Sagina procumbens krypnarv rentohaarikko x  
Salix aurita bindvide virpapaju x x 
Salix caprea sälg raita x x 
Salix pentandra jolster halava x  
Sambucus racemosa druvfläder terttuselja x x 
Scirpus sylvaticus skogssäv korpikaisla x  
Scrophularia nodosa flenört syyläjuuri x x 
Scutellaria galericulata getnos, frossört luhtavuohennokka x x 
Sedum telephium käringkål, kärleksört isomaksaruoho x x 
Senecio viscosus klibbkorsört tahmavillakko x  
Silene dioica rödblära, skogslyst puna-ailakki x x 
Solanum dulcamara besksöta punakoiso x  
Solidago virgaurea gullris kultapiisku x x 
Sonchus arvensis ssp. arvensis mjölktistel, åkermolke peltovalvatti x  
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia rönn pihlaja x x 
Spiraea chamaedryfolia kvastspirea virpiangervo x  
Stachys sylvatica stinksyska lehtopähkämö x x 
Stellaria media natagräs pihatähtimö x  
Stellaria palustris kärrstjärnblomma luhtatähtimö  x 
Tanacetum vulgare renfana pietaryrtti x x 
Taraxacum sp., sektio Ruderalia ogräsmaskrosor rikkavoikukat x x 
Trientalis europaea skogstjärna metsätähti x x 
Trifolium hybridum alsikeklöver alsikeapila x  
Trifolium medium skogsklöver metsäapila x  
Trifolium pratense rödklöver puna-apila x  
Trifolium repens vitklöver valkoapila x  
Tussilago farfara hästhov leskenlehti x  
Typha latifolia bredkaveldun leveäosmankäämi x  
Urtica dioica brännässla nokkonen x x 
Vaccinium myrtillus blåbär mustikka x x 
Vaccinium vitis-idaea lingon puolukka x x 
Valeriana officinalis läkevänderot rohtovirmajuuri x  
Valeriana sambucifolia ssp. salina strandvänderot merivirmajuuri x x 
Valeriana sambucifolia ssp. sambucifolia flädervänderot lehtovirmajuuri  x 
Veronica arvensis fältveronika ketotädyke x  
Veronica chamaedrys teveronika nurmitädyke  x x 
Veronica longifolia var. maritima strandveronika rantatädyke  x  
Veronica officinalis ärenpris rohtotädyke  x  
Veronica serpyllifolia ssp.serpyllifolia majveronika orvontädyke  x  
Viburnum opulus olvon koiranheisi  x  
Vicia cracca kråkvicker hiirenvirna  x x 
Vicia sepium häckvicker aitovirna  x  
Viola riviniana skogsviol metsäorvokki  x x 
Viola x ruprechtiana violhybrid viitaorvokki  x  
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