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1. Inledning
Denna naturinventering ligger som grund för att undersöka förutsättningarna för att uppgöra
en detaljplan för Laxgrundet i Larsmo kommun. Om det inte finns några hinder för en
detaljplanering kan Larsmo kommun gå vidare med projektet och påbörja en detaljplanering
av området. En förutsättning för planeringen är också att tillräckligt många markägare
förbinder sig att delta med markanvändnings- och samhällsbyggnadsavtal. Målsättningen
med naturinventeringen är att ge tillräckligt god kännedom om områdets naturvärden för att
kunna bedöma om en detaljplan kan göras för området.

2. Material och metoder
En naturinventering kan omfatta många olika artgrupper som kräver olika typer av
inventeringsmetodik. Denna naturinventering i Larsmo omfattar en inventering av växter och
naturtyper, inventering av häckande fåglar samt en inventering av flygekorre och fladdermöss.
Målsättningen med inventeringen var också att allmänt beskriva naturen i området, att
eventuellt hitta utrotningshotade eller skyddsvärda naturtyper enligt naturskydds-, vatteneller skogslagen. Förutom de enligt lag skyddade naturtyperna noterades även lokalt sällsynta
naturtyper som kan vara viktiga för den biologiska mångfalden eller som kan tänkas utgöra
livsmiljö för hotade och skyddade arter. Växt- och naturtypsinventeringen gjordes den 18.6
2018. Inventering av häckande fåglar gjordes tre gånger under den optimala
inventeringstidpunkten för fåglar (17.5, 29.5, och 13.6 2018) Fågelinventeringen gjordes
under den tidiga morgonen (kl. 4.00-10.00) då fåglarna sjunger som aktivast. Fåglarnas revir
ritades in på kartor och jämfördes mellan de olika tillfällena. På så sätt fick man en
uppfattning om det verkliga antalet häckande par. Denna naturinventering omfattar också en
inventering av flygekorre. I lämpliga miljöer inventerades flygekorre genom att söka efter den
arttypiska spillningen under träd. I praktiken är det främst under stora granar och aspar som
man hittar spillningen och dessa träd kontrollerades speciellt noggrannt. Inventeringen av
flygekorre gjordes den 17.5 2018.
Inventeringen av fladdermössen följer de rekommendationer som uppgjorts av
chiropterologiska föreningen i Finland. Fladdermössen inventerades nattetid med hjälp av
strålkastare och en ultraljudsdetektor av märket (Pettersson Ultrasound Detector D240X).
Fladdermusens läten bandades vid behov med en digital bandspelare. Arterna artbestäms
antingen i fält eller efteråt genom att analysera ljudupptagningar med ljudanalysprogrammen
BatSound©. I mån av möjlighet gjordes även synobservationer av fladdermössen eftersom
flygmönster och jaktbeteende är i vissa fall viktiga för artbestämningen. Inventeringen av
fladdermössen gjordes sammanlagt under två nätter i juni respektive juli. Inventeringen av
fladdermössen gjordes den 18.6 och 17.7. Inventeringen inleddes ca en halvtimme efter
solnedgången och pågick ett par timmar under natten. Inventeringen gjordes endast under de
kvällar då väderleken var tjänlig eller då vinden var svag och temperaturen över + 10 C.
Ihållande regn, kyla och hård vind minskar nämligen märkbart fladdermössens aktivitet och
rörelse och försvårar också arbetet för inventeraren. Inventeringen av fladdermössen gjordes
till fots och hela området inventerades. Spår och direkta observationer av däggdjur noterades
givetvis också och finns omnämnda i texten. Denna naturinventering har gjorts av FM biolog
Mattias Kanckos från essnature. Laxgrundet har relativt nyligen, eller år 2016, inventeras
översiktligt i samband med uppgörandet av delgeneralplanen för Finnäs i Eugmo (Kanckos
2016). Resultatet från denna inventering har till vissa delar också medtagits i denna
inventeringsrapport.
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3. Allmän beskrivning av området
Det inventerade området ligger i Eugmo by, ca 4,5 km norr om Larsmo centrum i Holm.
Laxgrundet ligger på havssidan d.v.s. ca 200 väster om Gertrudsbron. Det inventerade
området är totalt ca 16 hektar stort och består av de numera sammanvuxna holmarna Stora
och Lilla Laxgrundet. Strax väster om Laxgrundet finns några små låglänta fågelskär som
också ingår i inventeringsområdet. I söder finns Gertrudsströmmen och en båtsluss som
förbinder havet med Larsmosjön som är en sötvattensbassäng. På båda sidorna om
Laxgrundet strömmar vattnet tidvis kraftigt då vattenståndet varierar mellan Larsmosjön och
havet. I området finns fast bebyggelse och några äldre bondgårdar med tillhörande åkerlappar
i nordöst samt nyare villabebyggelse i söder. Områdets skogar består till allra största delen av
frodig lövblandskog av varierande ålder. En del är beskogad åkermark, men mitt i området
finns också en ca 1 hektar stor åkermark som ännu brukas för odling av gräsvall.

Bild 1. Översiktskarta över inventeringsområdets läge i Larsmo.
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4. Växtlighet
Växtligheten och naturtyperna inom det inventerade området redovisas i olika figurer som har
något så när enhetlig växtlighet. Figurernas nummer avser numreringen på kartan i bild 2. I
denna inventering är figurernas antal 7 stycken.

Bild 2. Inventeringsområdet med de olika växtlighetsfigurerna inritade.
Figur 1. I området finns flera låglänta holmar, varav den ena är helt trädlös och öppen. På
fågelskären påträffas bladvass (Phragmites australis), gul svärdslilja (Iris pseudacorus),
norrlandsstarr (Carex aquatilis), kabbeleka (Caltha palustris), kärrbräsma (Cardamine
pratensis), agnsäv (Eleocharis uniglumis) och topplösa (Lysimachia thyrsiflora). De övriga
holmarna är bevuxna med en ung, tät lövblandskog där gråal (Alnus incana) dominerar i
trädskiktet.
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Bild 3. Delar av det låglänta fågelskäret som finns väster om Laxgrundet.
Figur 2. Ca 25-årig björkskog. I trädskiktet förekommer mest glasbjörk (Betula pubescens),
men även gråal (Alnus incana). Lite gran (Picea abies) förekommer i buskskiktet. I fältskiktet
dominerar skogsstjärna (Trientalis europaea), duntrave (Epilobium angustifolium), sumpmåra
(Galium uliginosum), blåbär (Vaccinium myrtillus), hallon (Rubus idaeus), skogsbräken
(Dryopteris carthusiana), liljekonvalj (Convallaria majalis), vårfryle (Luzula pilosa) och
åkerbär (Rubus arcticus).
Figur 3. I figuren växer en ca 15-årig björkskog med inslag av lite tall (Pinus sylvestris).
Figuren utgörs delvis av gammal åkermark och norr om vägen är ängsmarken fortfarande
relativt öppen även om aspskott (Populus tremula) och unga häggar (Prunus padus) håller på
att fotfäste på ängen.

Bild 4. Ca 15-årig planterad björkskog i figur 3.
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Figur 4. Ca 50-årig lövblandskog med björk (Betula sp.), klibbal (Alnus glutinosa) och gråal
(Alnus incana) som dominerande trädslag i trädskiktet. I buskskiktet förekommer lite rönn
(Sorbus aucuparia). I fältskiktet växer här älggräs (Filipendula ulmaria), kärrviol (Viola
palustris), skogsstjärna (Trientalis europaea), vänderot (Valeriana sambucifolia), åkerbär
(Rubus arcticus), ekbräken (Gymnocarpium dryopteris), skogsbräken (Dryopteris
carthusiana), rödblära (Silene dioica) och liljekonvalj (Convallaria majalis).
Figur 5. En ca 1 hektar stor åkermark som ännu odlas aktivt. Under år 2018 odlades en
gräsvall på åkern.

Bild 5. Gräsvall på åkern i figur 5.
Figur 6. Närmare 80-årig, gammal blandskog. I trädskiktet finns enstaka riktigt grova tallar
(Pinus sylvestris), rikligt inslag av klibbal (Alnus glutinosa), tre stycken grova granar (Picea
abies), men dominerande är grova vårtbjörkar (Betula pendula). I trädskiktet förekommer
också på ett begränsat område en aspklon med flera medelgrova aspar (Populus tremula).
Som ett underskikt förekommer lite gran (Picea abies) och i buskskiktet växer rikligt med
enris (Juniperus communis) samt rönn (Sorbus aucuparia), gran (Picea abies) och tall (Pinus
sylvestris). I fältskiktet dominerar liljekonvalj (Convallaria majalis), blåbär (Vaccinium
myrtillus), ängskovall (Melampyrym pratense), ekorrbär (Maianthemum bifolium), ekbräken
(Gymnocarpium dryopteris), kärrviol (Viola palustris), åkerbär (Rubus arcticus), skogsstjärna
(Trientalis europaea), skogsbräken (Dryopteris carthusiana) och rödblära (Silene dioica). I
figuren finns flera stora flyttblock. I figuren finns även en liten grund vik. Här påträffas bl.a.
sjöfräken (Equisetum fluviatile), kabbeleka (Caltha palustris), gul svärdslilja (Iris
pseudacorus) och kråkklöver (Potentilla palustris).
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Bild 6. Gammal lövblandskog i figur 6 på Laxgrundet.
Figur 7. Ca 60-årig, gallrad och plockhuggen gles björkdominerad blandskog. I trädskiktet
förekommer även ett stort inslag av klibbal (Alnus glutinosa). I norr är figuren nyligen
avverkad, men man har ändå sparat en del stora klibbalar. I buskskiktet förekommer vårtbjörk
(Betula pendula) och hägg (Prunus padus). I fältskiktet växer hallon (Rubus idaeus), älggräs
(Filipendula ulmaria), skogsstjärna (Trientalis europaea), åkerbär (Rubus arcticus), rödblära
(Silene dioica) och skogsbräken (Dryopteris carthusiana). I figuren förekommer rätt mycket
högstubbar och dött virke. Figuren påminner om en park och längs Gertrudsströmmen består
fältskiktet närmast av en anlagd gräsmatta. Skogstypen är lund.
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5. Fågelfaunan
Fågelfaunan på inventeringsområdet består mestadels av allmänna och talrika arter som trivs i
närheten av människan såsom talgmes, bofink, lövsångare, pilfink, sädesärla och blåmes.
Flera av de hålhäckande arterna häckade i holkar i närheten av byggnaderna. Sammanlagt
påträffades 25 olika fågelarter och 53 par. I tabell 1 finns en sammanställning över de
häckande fåglarna.
I området häckar dock också skärgårdsfåglar, speciellt på de små fågelskären väster om Stora
Laxgrundet. Flera av de små skären är trädbevuxna och där häckade väldigt få fåglar, men ett
av fågelskären är så gott som trädlöst och öppet och här påträffades en värdefull fågelfauna.
På fågelskäret häckade sångsvan (även häckning 2016) och i boet fanns 5 ägg. Häckningen
lyckades väl och senare under sommaren kunde man se sångsvansparet med 5 ungar. Förutom
sångsvanen häckade här även gråhakedopping som placerat sitt flytande bo alldeles intill
fågelskäret. Dessutom påträffades rödbena och strandskata som häckande på detta fågelskär.
Ett par storspovar varnade under hela sommaren vid Laxgrundet både när man gick på
Laxgrundet och på de små fågelskären, men det förblev oklart var storspovarna häckade.
Något bo hittades aldrig. Kring Laxgrundets stränder häckade även två par drillsnäppor samt
åtminstone 5 par fiskmåsar.
Av de utrotningshotade arterna påträffades rödbena (VU), grönfink (VU) och ladusvala (NT).
Rödbenan häckade på fågelskäret, medan grönfinken häckade vid båtslussen i
Gertrudsströmmen. Grönfinken är fortsättningsvis relativt allmän kring bosättning, men har
minskat under senare år. Ladusvalan, som också den minskat i oroväckande takt i Finland,
häckade dels kring den gamla bondgården mitt på Laxgrundet samt dels i direkt anslutning till
båtslussen.
Överlag kan man anse att fågelfaunan på området, förutom då det trädlösa fågelskäret, utgörs
av allmänna och talrika arter som inte kräver någon speciell hänsyn vid detaljplaneringen.

Bild 7. Gråhakedoppingens flytande bo i närheten av fågelskäret väster om Laxgrundet.
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Tabell 1. Fågelarter som påträffades häckande på inventeringsområdet
Art
Talgmes
Bofink
Lövsångare
Fiskmås
Sädesärla
Trädgårdssångare
Pilfink
Drillsnäppa
Svartvit flugsnappare
Blåmes
Gulsparv
Ladusvala
Morkulla
Skata
Grönfink
Grönsiska
Rödhake
Större hackspett
Kråka
Strandskata
Trädpiplärka
Koltrast
Sångsvan
Rödbena
Gråhakedopping

Parus major
Fringilla coelebs
Phylloscopus trochilus
Larus canus
Motacilla alba
Sylvia borin
Passer montanus
Actitis hypoleucos
Ficedula hypoleucos
Cyanistes caeruleus
Emberiza citrinella
Hirundo rustica
Scolopax rusticola
Pica pica
Carduelis chloris
Carduelis spinus
Erithacus rubecula
Dendrocopus major
Cornix corone
Haemotopus ostralegus
Anthus trivialis
Turdus merula
Cygnus cygnus
Tringa totanus
Podiceps griseigena
Totalt

Antal
par
6
6
5
5
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
53

Hotgrad

NT

VU

VU

Bild 8. Strandskata häckade på Laxgrundet.
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6. Flygekorre
Flygekorren räknas som en nära hotad art (NT) enligt den nyaste klassificeringen av våra
utrotningshotade arter från 2015 och den finns även med på bilaga IVa i EU:s habitatdirektiv.
Enligt direktivet är det förbjudet att förstöra eller försvaga artens föröknings- och rastplatser.
Inom inventeringsområdet påträffades inga spår av flygekorre, varken under inventeringen
2016 eller 2018. Det finns också väldigt få platser som lämpar sig för flygekorren på
Laxgrundet.

7. Fladdermöss
På Laxgrundet förekommer vår vanligaste art nordisk fladdermus (Eptesicus nilssoni). Under
båda inventeringarna observerades en ensam fladdermus som jagade över villavägen på
holmens mest låglänta område (bild 9). Fladdermusen jagade mycket aktivt i detta område
och flög sedan i nordostlig där den troligen hade sin förökningsplats. Även om det inte blev
klargjort med 100 % säkerhet, tyder det mesta på att fladdermusens boplats fanns i det gamla
fähuset på Laxgrundet. För att klargöra detta med säkerhet borde man gå in på själva tomten
och med tillstånd av fastighetsägaren undersöka byggnaden. Detta är varken möjligt eller
nödvändigt vid en dylik inventering av fladdermöss. Endast om åtgärder planeras direkt mot
denna byggnad bör förekomsten undersökas närmare. Nästan precis på samma ställe
observerades också en ensam fladdermus under inventeringen år 2016 (Kanckos 2016).
Eftersom fladdermössen är långlivade tyder mycket på att det är samma fladdermus som
använder området från år till år som sin boplats. Förutom denna troliga rast- och
förökningsplats i det gamla fähuset som bör bevaras i enlighet med naturskyddslagen så
behöver man inte ta någon speciell hänsyn till fladdermössen. De nordiska fladdermössen
trivs i närheten av människan och har oftast sin förökningsplats i någon byggnad. På så vis
torde inte fladdermusen lida av att området detaljplaneras.

Bild 9. Observationer av nordisk fladdermus inom inventeringsområdet. Den röda bollen
avser fladdermusens jaktområde och den blåa bollen utgör troligen fladdermusens rast- och
förökningsplats.
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8. Övrig fauna
Inom det inventerade området påträffades spår och/eller spillning av rådjur (Capreolus
capreolus), älg (Alces alces) och räv (Vulpes vulpes). På åkern inom det inventerade området
observerades också en fälthare (Lepus europaeus). Inom inventeringsområdet torde det tidvis
förekomma samtliga i Finland vanliga däggdjursarter, men området har inte någon speciell
betydelse för däggdjuren.

9. Rekommendationer för projektet
Inom det inventerade området hittades inga naturtyper som är skyddade enligt vattenlagen,
naturskyddslagen eller skogslagen. I området finns det heller inte på basen av denna
inventering rast- och förökningsplatser för flygekorre. Fladdermöss förekommer i området
och en sannolik rast-och förökningsplats hittades som bör beaktas i planeringen. I övrigt
behöver man inte fästa någon speciellt hänsyn till fladdermössen. I området påträffas en högst
ordinär fågelfauna, men ett av fågelskären väster om Laxgrundet har en relativt värdefull
fågelfauna med bl.a. häckande rödbena, sångsvan, strandskata och gråhakedopping. Detta
fågelskär kunde bevaras som sådant. De övriga små holmarna väster om Laxgrundet kunde
också bli viktiga häckningsskär för skärgårdsfåglar om man avverkade lövblandskogen som
täcker holmarna i dagsläget och höll växtlighet låg. Rekommendationerna för
detaljplaneringen framgår av bild 10.

Bild 10. Rekommendationer för markplaneringen. Nummer 1 är ett gammalt fähus som utgör
en rast- och förökningsplats för nordisk fladdermus. Nummer 2 utgör ett värdefullt
häckningsskär för skärgårdsfåglar.
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