Projektets målsättning
• Inspirera folk att sköta sin
egen hembygds våtmarker
med hjälp av modell objekt,
rådgivning och utbildning.

• Främja miljöns biodiversitet genom att återställa
minst 30 våtmarker till
livsbiotoper för sjöfågelkullarna.

• Följa med hur återställandet
av våtmarksbiotoper inverkar
på sjöfåglarnas parantal, ungproduktion, sensommarens
fågelbestånd samt bytesmängden på modellvåtmarkerna.

• Skapa nätverk och verksamhetsmodeller för restaurering och anläggning av våtmarker tillsammans med intressegrupper.

• Ta lärdom och utveckla restaurering och anläggning av
våtmarker så att det blir enklare och mera lönsamt än tidigare med beaktande av markägarnas synsätt och behov.
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Våtmarken har betydelse

Hembygdsvåtmark-projektets
modellområden
• Målsättningen är att skapa modellobjekt för skötsel av våtmarksmiljöer,
vars centrala ändamål är att främja naturens mångfald och fungera som
livsmiljöer för sjöfågelkullar.
• Initiativet till anläggningen har kommit från lokalbefolkningen. Både
mark- och vattenområdesägarna samt bybornastöder föreverkligandet av ett objekt lämpligtför både förevisnings- och utbildningssyfte.
• Åtgärderna planeras i samarbete med lokalbefolkningen. Områdets ägare och lokala samarbetsaktörer deltar med egna insatser i det praktiska
föreverkligandet med till buds stående utrustning och personresurser.

Före restaureringen...
I Finland har det försvunnit
enorma mängder våtmarker på
grund av en storskalig torrläggningsverksamhet. Det är möjligt
att återställa en del av de försvunna våtmarkerna, och på lämpliga
ställen kan man skapa nya våtmarker för att ersätta de livsmiljöer som har försvunnit.
Våtmarkerna är synnerligen
viktiga för både naturen och människan. De grund av åt markerna
sjuder av liv och biodiversitet. De
erbjuder livsmiljöer för bland
annat sjöfåglar.
Våtmarkerna fungerar också
som naturens egna filter, genom
att samla upp sediment och binda
näringsämnen ur dräneringsvattnen från jord- och skogsbruketsamt torvproduktionen.

Våtmarkerna diversifierar landskapet och våtmarker i vattendragens
övre lopp jämnar ut och reglererar
översvämningsflödena.
Målsättningen med projektet
hembygdsvåtmark är att inspirerar
lokalbefolkningen till att i vanligajord- och skogsbruksområden, anlägga, restaurera och sköta om våtmarker. För att nå målsättningen
anläggs ett nationellt nätverk av
modellobjekt samt ordnas våtmarkskvällar i alla landskap. Till projektet
hör aktiv informations-verksamhet
samt en verksamhetsmodell som
utgår från engagerande av markägarna samt beaktande av deras behov
och synsätt. I hembygdsvåtmarkprojektet stöder man våtmarksprojekt som startas på lokalbefolkningens eget initiativ och intresse.

• Projektets inverkan på modellområdena följs upp genom sjöfågelinventeringar, där man noterar antalet par, kullproduktion och sensommarens
fågelbestånd.
• Skötseln är viktig för att bevara de uppnådda fördelarna:
Jakt på små rovdjur, röjning, slåtter och avlägsnande av sediment samt
periodvisuttorkning upprätthåller de värdefulla egenskaper, som tryggar
våtmarken som en pärla i närmiljön för kommande generationer.

... och efter restaurering

