Nationalpark

Ekenäs skärgård

svenska

Naturen tackar då du följer
denna ordningsstadga:

Folk som rör sig med båt eller kanot kan njuta av den vackra skärgårdsnaturen i
Ekenäs skärgårds nationalpark. I parken finns allt från frodiga öar i inre skärgården 
till kobbar och skär i yttre skärgården. Ytterst breder det öppna havet ut sig.

I EKENÄS SKÄRGÅRDS NATIONALPARK
ÄR DET
TILLÅTET
• att röra sig till fots, med skidor, roddbåt
eller kanot med undantag av områden
med rörelseförbud. Kolla kartan där
rörelse- och landstigningsförbud gäller
• att plocka bär och svamp,
• att meta och pilka. För allt annat fiske
krävs tillstånd.
TILLÅTET MED BEGRÄNSNINGAR
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• att göra upp öppen eld och slå läger,

Välkommen till
skärgårdsnaturen

Ekenäs skärgårds nationalpark ligger i
Raseborgs stad, Ekenäs, i västra Nyland
och sträcker sig ända från inre skärgården
till öppna havet. Parken består till nästan
90 % av vattenområden; i parken skyddar
man natur både under och ovanför
vattenytan.
På sommaren är Ekenäs skärgård
populär bland båtfolk. Fritidsfiskare trivs
i parken på våren och hösten. Friluftsmänniskor besöker gärna Fladalandet,
Modermagan och naturstugan Rödjan
på Älgö samt Jussarö. På öarna kan man
bekanta sig med skärgårdens historia.

Utflykt i Ekenäs skärgård
Man måste åka med egen båt, kanot eller
taxibåt för att komma till nationalparken.
På Älgö, som är den största skogsbevuxna ön i parken, finns Rödjan, ett
tidigare fiskehemman. Vid stugan startar
en 2 km lång naturstig. Intill naturstigen
ligger Storträsket och ett utsiktstorn,
varifrån man har en fin utsikt över hela
nationalparken. Om somrarna betar får
på ängen intill fiskehemmanet.

Ekenäs naturum
Ekenäs naturum ligger vid Norra hamnen
i Ekenäs. Naturums huvudutställning
Skärgårdens skiftningar berättarom de
förändringar som skett i skärgårdens
natur och kultur, både på land och
till sjöss. Utställningen lämparsig för
hela familjen. Vid utarbetandet av
utställningenhade man naturfostran
för barn som utgångspunkt. I Ekenäs
naturumges även friluftsrådgivning och
information om nationalparken samt om
närområdets sevärdheter.

endast på de för ändamålet anvisade
platserna.
FÖRBJUDET

• att göra upp öppen eld då det råder

varning för skogsbrand
• att låta sällskapsdjur gå lösa
• att ta eller skada träd, buskar och andra
växter eller delar av dem. Matsvamp får
dock plockas.
• att skada berggrunden och jordmånen
eller att ta marksubstanser och
gruvmineraler
• att fånga, störa och döda vilda djur eller
förstöra deras bon
• att fånga och samla djur
• att skräpa ner och förstöra byggnader och
konstruktioner
Ordningsstadgan i sin helhet + kartor:
www.utinaturen.fi/ekenasskargard >
Instruktioner och regler

Forststyrelsen –
nationalparkens förvaltare

• Ekenäs naturum, Strandallén,

Ekenäs skärgårds
nationalpark

• Grundad 1989
• Ligger i Raseborgs stad
• Areal 52 km
• Forststyrelsens naturtjänster
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10600 Ekenäs, tfn +358 206 39 4613,
ekenas@metsa.fi
• www.utinaturen.fi/ekenasskargard
• Information om utflyktsmål: utinaturen.fi,
utflyktskarta.fi
• Terrängkartor och logoprodukter:
kauppa.luontoon.fi

förvaltar och sköter alla Finlands
nationalparker

Ekenäs skärgårds nationalpark har fått
Europarådets naturskyddsdiplom.

Ekenäs skärgårds nationalpark i Facebook
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• För att skydda undervattensmiljö samt
värdefull terrest miljö och arter är det
förbjudet att ta i land 1.1-31.12.
Det är tillåtet att röra sig längs med
den märkta naturstigen på Jussarö.
◎ Vedenalaisen luonnon ja arvokkaan
maaluonnon turvaamiseksi on
maihinnousu kielletty 1.1.-31.12.
Jussarön merkittyä luontopolkua
pitkin liikkuminen on sallittua.

• För att trygga den häckande fågelfaunan är det förbjudet att ta i land
1.4 - 31.7.
I den södra viken av Storträsket
är det tillåtet att simma.
◎ Pesimälinnuston ja kasvillisuuden
turvaamiseksi on maihinnousu
kielletty 1.4.-31.7.
Storträsketin eteläisessä lahdenpohjukassa on uiminen sallittu.
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