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attfreda Kalkskär
Att freda Katkskär i Oravais
skärgård är i teorin möjligt,
men kräver antingen ägar-
nas godkännande eller aft
staten löser in området.

ORAVAIS

Sedan de natursköna holmar-
na Lilla och Stora Kalkskär i
Oravais skärgård lacles ut till för-
säljning har röster höjts för att
området ska fredas. En fredning
skulle också i framtiden garante-
ra att allmåinheten kan använda
området, i stället för att det byggs
privata sommarstugor.

- Om ägama godkânner att
området fredas är det inga pro-
blem, men om de inte vill freda
holmarna kan det bli knepigare,
säger överinspektör Riina Arff-
man på NTM-centralen.

Om ägarna inte vill âtt om-
râdet ska fredas kan staten lösa
in om¡ådet.

- I teorin är det möjligt för
staten att lösa in holmarna, men
det skulle i så fall vara ett rätt
ovanligt ingrþande för Finland,
säger Arffman.

För att staten ska lösa in ett om-
råde krävs att där finns sådana
naturresurser som anses t4lgga
naturens mangfald. I dagsläget
hör Kalkskär hör inte till något
natursþddsprogram.

-Jag har personligen aldrig
varit på om¡ådet, men det finns
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Naturskydd
på privat mark

D Natura 2000 är det största
nätverket som tryggar natu-
rens mångfald i FinLand.,

I Privatägda områden kan för-
värvas av staten och inrättas
tiLt naturskyddiområden.

D Om ett privat natur-
skyddsområde inrättas har
markägaren möjtighet att få
ersättning för den ekono-
miska förlust fredningen
orsakar.

I I Fintand finns omkring 3,3
mi[joner hektar [agstadgade
naturskydds- etler öde-
marksområden.

Kö lto : M i Ljöm in iste r i et

säkert någon orsak till att om-
rådet inte inkluderades i Natura
zooo eller motsvarande då de
programmen kom till, säger Arff-
man.

- Eftersom Kalkskär inte hör
till något natursþddsområde
nu kan det vara svå,rt att bevisa
att där finns sådana betydande
naturesurser att staten löser in
området för att freda det, säger
hon.
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