Bottenvikens
nationalpark
•  Läge: Kemi, Torneå
•  Areal: 157 km2, varav land
ca 2,5 km2
Grundad:
1991
•  

Forststyrelsen,
områdets förvaltare
•  Kundtjänst:

Limingovikens naturum,
Rantakurvi 6, 91900 Liminka
tel. 0206 39 6059,
liminganlahti@metsa.fi
•  utinaturen.fi/bottenviken
•  facebook.com/peramerenkansallispuisto

Nationalpark

Bottenviken
Överallt i Bottenvikens nationalpark är havet närvarande
– i form av kluckande vågor,
svävande dofter, smekande
vindar och smaker på tungan.
De olika traditionella kulturlandskapen är perfekta
utflyktsmål. De berättar sin
historia om det samspel som
har pågått mellan människa
och natur i århundraden. På
öarna finns både ängar, hedar
och betesmark. De värdefulla
landskapen blomstrar dock
endast om de underhålls,
till exempel genom att djur
får vara ute på bete. Då
hålls landskapen öppna och
är en fröjd för ögat. Dessutom erbjuder de härliga
smakupplevelser i form av
smultron och åkerbär.
Bottenvikens nationalpark ligger
mitt i den nordliga yttre skärgården utanför Kemi och Torneå.
Parkens första holme höjde
sig ur havet för tusen år sedan
på grund av landhöjningen. Nu
omfattar nationalparken trettio
låga holmar och skär, och fler
dyker upp hela tiden. På de
klippiga skären, de blomstrande
strandängarna och de enbevuxna hedarna finns utmärkta
häckningsplatser för områdets
rika fågelbestånd. Området har
använts för fiske och sälfångst
i århundraden. Från 1500-talet
till början av 1900-talet bodde
fiskare i fiskelägen i nationalparken. De kom till fiskelägena
i början av sommaren och

fångade framför allt lax och
strömming. Välbevarade fiskebaser finns på öarna Selkä-Sarvi
och Pensaskari. Silvertärnan är
nationalparkens signaturfågel
och strandvivan den kännetecknande växten.

Dagsutfärd eller
övernattning

På Selkä-Sarvi finns en utfärdshamn, öppen bastu, kokskjul,
tältningsområde och hyresstugan Selkä-Sarven Vartio. Från
hamnen går en naturstig (ca 1
km) till andra sidan ön där Kalla
ödestuga, Kokko hyresstuga och
bastu samt Ailinpieti fiskarstuga
ligger.
Pensaskari är ett utmärkt mål
för en dagsutfärd, och det är
också möjligt att paddla till ön. I
Pensaskari hamn finns en brygga
för dagsbesökare. Andra sidan av
bryggan är reserverad för kryssningsfartyg och taxibåtar. Det
är inte tillåtet att övernatta vid
Pensaskari brygga. I närheten av
hamnen finns en eldplats och en
fiskebas med fin gårdsmiljö.
Vähä-Huituri landstigningsplats utgörs av en grund naturstrand. På ön finns en hyresstuga
och bastu samt en eldplats som
är avsedd för allmänheten.
Nationalparkens hyresstugor
går att boka på adressen
visitsealapland.se.

Kryssningar och
uthyrning av utrustning

Nationalparkens samarbetspartner ordnar kryssningar, erbjuder

taxibåts- och gästhamnstjänster,
guidade turer och inkvartering
samt hyr bl.a. ut kajaker. Kryssningar och taxibåtturer avgår
bl.a. från inre hamnen i Kemi,
från båthamnarna Letto, Toranda
och Puotikari i Torneå och från
Simonniemi båthamn i Simo.
Mer information:
utinaturen.fi/bottenviken/
service/samarbetspartner och
visitsealapland.se.

Skydda naturen på
utflykten
•  Det är förbjudet att röra sig och

ta i land i skyddsområden för
fåglar under tiden 1.5.–31.7. för att
fåglarna ska få häcka i fred.
•  Det är förbjudet att röra sig i
Möyly sälskyddsområde enligt
statsrådets förordning.
•  Håll alltid sällskapsdjur kopplade.
•  Slå läger och gör upp eld endast
på platser som är anvisade för
detta ändamål. När det råder
varning för skogsbrand är det
förbjudet att göra upp eld
överallt.
•  Det är tillåtet att meta och
pilka, men för annat fiske krävs
fisketillstånd.
•  Du får plocka bär och svamp,
men inte stenar eller växter.
•  Det finns inga brunnar på holmarna. Ta med dig dricksvatten.

Skräpfritt friluftsliv
•  Ta med dig allt ditt avfall när du
Områden med
begränsad rörelsefrihet

För att ge fåglarna häckningsro
är det under tiden 1.5–31.7
förbjudet att ta iland och röra
sig närmare än 100 meter från
stranden utan Forststyrelsens
tillstånd på följande holmar:
Keilakrunni, Pauha, Pitkäletto
(båda delarna), Riekonhöyhen,
Pohjois-Kraaseli, Sarvenkrunni,
Savukrunni samt en del av
Maa-Sarvi och Selkä-Sarvi.
Nokikrunni, Pensaskarinkrunni,
Lounakari, Kemin Kiikkara,
Lehtikarinkrunni, Pöllä, Välikrunninkari och Ylikrunninmatalat samt en del av Pensaskari.
Det är förbjudet att röra sig
närmare än en halv nautisk mil
(926 meter) från Möyly ö utan
Forststyrelsens tillstånd och
under tiden 1.2–15.6 gäller förbudet närmare än en nautisk
mil (1 852 meter).

åker hem, men även andras avfall
om du ser skräp ute i terrängen.
•  Bränn endast rent papper och
kartong på eldplatserna.

Åk tryggt med båt
•  Respektera andra vandrare och
båtfolk. Följ hamnreglerna.

•  Besökare som vill åka ut i den

yttre skärgården måste ha en
havsduglig båt som är lämpad
för krävande förhållanden.
•  Nationalparkens vatten är ställvis
mycket grunda och steniga.
Utinaturen.fi/bottenviken
> Instruktioner och regler

Nödnumret 112

Håll koll på varifrån du ringer
- mobilen fungerar inte i hela
nationalparken!
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