Områdets sköts av
Forststyrelsen
• + 358 (0) 206 39 4620,
rannikko@metsa.fi,
• Mer information:
www.utinaturen.fi/bottenhavet,
www.selkameri.fi,
www.utflyktskarta.fi
• Fiske- och jakttillstånd:
www.eraluvat.fi/se

Nyttiga adresser
• Kommunernas turistinformation
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Nationalpark

Bottenhavet
Gör en resa tillbaka i tiden på de fantastiska fyröarna i Bottenhavet och ta en
titt på undervattensnaturen i Finlands renaste havsområde. Vid det öppna havet
kommer naturkrafterna en inpå huden och.

Tjänster för friluftsfolk
Nationalparken passar bra för en utflykt, både
under en dag och ett par dagar. Det är tillåtet
att tillfälligt slå läger och att stiga iland på öar.
I de utflyktshamnar som märkts ut på kartan
finns olika utflyktstjänster för besökare.

• På ön Munakari finns en gammal fiskestuga
som rustats upp till dagsstuga. Man kan ta sig
till ön antingen med egen båt eller med
beställningstransport.
• På Kylmäpihlaja fyrö och på Kuuskajaskari
befästningsö finns turisttjänster. Man kan ta sig
till ön med egen båt och på sommaren också
med förbindelsebåt.

För fiske på statens vattenområden i
nationalparken behöver du inte vattenägarens
tillstånd. Vid fiske av annat slag än mete eller
• På fyrön Enskär finns turisttjänster, och
pilkfiske bör du dock ha erlagt fiskevårdsavgiften. sommartid kan man bekanta sig med fyren
I de områden av Raumo stad som ligger inom
under ledning av en guide. Man kan ta sig
nationalparken bör du följa Raumo stads
till Enskär antingen med egen båt, med
fiskeföreskrifter.
beställningstransport eller på sommaren
med förbindelsebåt.
Höstjakt på sjöfågel är genom

tillstånd av Forststyrelsen tillåten vid kobbarna
• Katanpää, som förr var fångarnas och
Harmaaletot i Nystad, Bokreivit i Raumo, Räyhät i beväringarnas ö, är en populär rastplats för
Björneborg och Kasalabodan i Sastmola.
semesterfirare. På ön finns tjänster för turister.
Man kan ta sig till Katanpää antingen med egen
Fina utsikter i nationalparken
båt, beställningstransport eller på sommaren
med förbindelsebåt.
• På fyrön Säbbskär finns det mycket att
beundra för vänner av natur och kulturarv.
Ta hand om naturen
Man kan ta sig till Säbbskär antingen med
egen båt eller med beställningstransport.
I området finns inga insamlingskärl för
avfall vilket innebär att de som rör sig där
• Vid Bredviksfjärden finns många leder
själva tar ansvar för sitt eget avfall och tar
samt torn och plattformar för besökare och
det med sig bort från terrängen.
fågelskådare. Av dessa är tornen Huhtala och
Leveäkari samt plattformen i Langoura belägna i
nationalparken.

Bottenhavets nationalpark
• Grundad 2011,
• Areal cirka 940 km² varav 98
procent utgörs av vatten,
• Nationalparken är en 160 kilometer
lång remsa som sträcker sig från
Sastmola till Gustavs,
• Forststyrelsens naturtjänster sköter
alla nationalparker i Finland.
TILLÅTET

• att röra sig till fots, på skidor, med kanot,
med roddbåt och med båt,
• att plocka bär och nyttosvampar,
• att fiska,
• att dyka,
• att slå läger för en kort tid,
• att göra upp öppen eld är tillåtet enbart
på anvisade platser.
FÖRBJUDET

• att göra upp öppen eld då varning för
skogsbrand har utfärdats,
• att låta sällskapsdjuren gå lösa,
• att störa eller vålla andra olägenheter,
• att ta eller skada träd, buskar eller andra växter
eller delar av dem, förutom matsvampar,
• att ta marksubstanser eller gruvmineral och
att skada markgrunden eller berggrunden,
• att köra motorfordon på land på andra
ställen än på för ändamålet anvisade vägar,
• att fånga eller samla ryggradslösa djur,
• att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsd
jur eller att förstöra deras bon, tillståndspliktig
jakt utgör dock ett undantag,
• att skräpa ned eller förstöra
friluftsanordningar.
Vi önskar dock att besökarna undviker
att stiga i land och tälta på fågelskär på våren
och sommaren. Instruktionerna och reglerna
preciseras senare då en ordningsstadga
utarbetas för Bottenhavets nationalpark. Då
kommer man också att begränsa
landstigningen på fågelskär och utse
läger- och tältningsplatserna.
Metsähallitus, 1/2019
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