Korrigerad upplaga

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
2002

Nr 3

Nr 3
LANDSKAPSFÖRORDNING
om ändring av 4 § landskapsförordningen om naturvård

Utfärdad i Mariehamn den 24 januari 2002

Med stöd av 14 § landskapslagen den 20
augusti 1998 om naturvård (82/1998) ändras 4 §
landskapsförordningen den 12 november 1998
om naturvård (113/1998) som följer1 :
4§
Fridlysta växter
Följande arter av i vilt tillstånd förekommande växter som påträffas i landskapet är fridlysta. De i 15 § landskapslagen om naturvård
avsedda särskilt skyddsvärda arterna har markerats med en *.
*ag, Cladium mariscus
alm, Ulmus glabra
*avarönn, Sorbus teodori
axag, Schoenus ferrugineus
bitterkrassing, Lepidium latifolium
*blankstarr, Carex otrubae
brudgran, brudsporre, Gymnadenia conopsea
*dvärgblåsbräken, Botrychium simplex
flenkampe, flentimotej, Phleum phleoides
*flugblomster, Ophrys insectifera
*fågelstarr, Carex ornithopoda
fältgentiana, Gentianella campestris
*färgmadra, färgmåra, Asperula tinctoria
glasört, Salicornia europaea
*grusviva, Androsace septentrionalis
*guckusko, Cypripedium calceolus
*gulyxne, myggnycklar, Liparis loeselii
*hartmansstarr, Carex hartmanii
idegran, Taxus baccata
jättestarr, Carex riparia
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*klasefibbla, Crepis praemorsa
klubbstarr, Carex buxbaumii
knottblomster, Malaxis monophyllos
krypbjörnbär, Rubus aureolus
*kungsängslilja, Fritillaria meleagris
*kärrknipprot, Epipactis palustris
*lundviol, Viola reichenbachiana
lind, Tilia cordata
luddros, Rosa sherardii
*lundslok, Melica uniflora
lungrot, Chenopodium bonus-henricus
murruta, Asplenium ruta-muraria
*näbbstarr, Carex lepidocarpa
oxel, Sorbus intermedia
ramslök, Allium ursinum
*rävstarr, Carex vulpina
*rödfloka, Torilis japonica
*saltört, Suaeda maritima
sankt Pers nycklar, Orchis mascula
skogsbingel, Mercurialis perennis
*skärmstarr, Carex remota
smalfräken, fjällfräken, Equisetum
variegatum
*småfingerört, Potentilla neumanniana
spåtistel, Carlina vulgaris
stenros, Rosa canina
strandviol, Viola persicifolia
*strävlosta, Bromus benekenii
sumpnycklar, Dactylorhiza traunsteineri
*sumpviol, Viola uliginosa
taggsmåfingerört, Potentilla subarenaria
tibast, Daphne mezereum
*toppjungfrulin, Polygala comosa
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tuvslok, Melica picta
vattenstäkra, Oenanthe aquatica
*vattenveronika, Veronica anagallisaquatica
vippärt, Lathyrys niger
*vit skogslilja, svärdsyssla, Cephalanthera
longifolia
*vårtåtel, Aira praecox
*vårvicker, Vicia lathyroides
ängsgentiana, Gentianella amarella
*ängsstarr, Carex hostiana
Mossor
*grön sköldmossa, Buxbaumia viridis
*knäppkrokmossa, Limprichtia vernicosa
(Drepanocladus vernicosus)

*långskaftad svanmossa, Meesia longiseta
*nordisk klipptuss, Cynodontium suecicum
Lavar
lunglav, Lobaria pulmonaria
Utan landskapsstyrelsens tillstånd är det
dessutom förbjudet att gräva upp orkidén
Adam och Eva (Dactylorhiza sambucina) samt
att plocka bär av havtorn (Hippophaë rhamnoides) så att kvistarna bryts eller krossas. Vid
plockning av havtorn är det dessutom förbjudet
att använda pressare före den 1 oktober.
Denna förordning träder i kraft den 1 mars
2002.
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