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1. Inledning
Larsmo kommun håller på att uppgöra en helt ny delgeneralplan för ett område vid Storgärdan
i sydöstra delen av Larsmo kommun. Planen berör ett ca 95 hektar stort område på båda sidorna
om Hannulavägen. En delgeneralplan bör grunda sig på tillräckliga undersökningar och
utredningar. Till dessa undersökningar hör alltid en naturinventering av flora och fauna inom
planeområdet. Målsättningen med naturinventeringen är att ge tillräckligt god kännedom om
områdets naturvärden för att kunna bedöma planens inverkan på den biologiska mångfalden.

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, fladdermöss och en inventering av flygekorre.
Målsättningen med inventeringen var också att allmänt beskriva naturen i området, att
eventuellt hitta utrotningshotade eller skyddsvärda naturtyper enligt naturskydds-, vatten- eller
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 15.6.
Inventering av häckande fåglar gjordes två gånger under den optimala inventeringstidpunkten
för fåglar (7.6 och 15.6 2019). Fågelinventeringen gjordes under den tidiga morgonen (kl. 4.0010.00) då fåglarna sjunger som aktivast. Fåglarnas revir ritades in på kartor och jämfördes
mellan de olika tillfällena. Fågelinventeringen kompletterades med de observationer som
gjordes under de övriga inventeringarna i området under våren och sommaren 2019. På så sätt
fick man en uppfattning om det verkliga antalet häckande par.
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 den 21.6 och 17-18.7. Inventeringen inleddes ca en halvtimme efter
solnedgången och pågick ett par timmar under natten. Inventeringen görs endast under de
kvällar då väderleken är tjänlig eller då vinden är 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.
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 noggrant. Inventeringen av flygekorre gjordes den 15.6 2019. Spår och
direkta observationer av däggdjur noterades också och finns omnämnda i texten. Denna
naturinventering har gjorts av FM biolog Mattias Kanckos från essnature.

3. Allmän beskrivning av området
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Det inventerade området ligger i sydöstra delen av delen av Larsmo och ca 2 km från Larsmo
kommuns centrum i Holm. Området ligger på båda sidorna om Hannulavägen. Inom det
inventerade området finns sedan tidigare spridd, äldre bebyggelse samt också en hel del nya
egnahemshus. Av det inventerade området är endast ca 4 hektar jordbruksmark som brukas
aktivt. Däremot är närmare 40 hektar av området gammal åkermark som beskogats från och
med slutet av 1970-talet, endera på naturlig väg eller genom plantering. På de gamla åkrarna
växer redan en 40-årig skog med endera gran, tall eller lövblandskog. Området norr om
Hannulavägen, vid Ängsholmen utgör dock inte gammal åkermark, men här växer istället
mycket unga tallekonomiskogar helt utan naturvärden. I området finns dessutom berg i dagen
på några små områden och här påträffas också äldre hällmarkstallskog och barrblandskog. Det
inventerade området angränsar i söder och öster till Larsmosjön, men strandområdet hör inte
alls till planeområdet. Inom det inventerade området finns därför inga vattendrag och inte heller
kärr eller myrar. Inom det inventerade området påträffades inga stora naturvärden som man
behöver beakta i samband med områdets planering.

Bild 1. Översiktskarta över inventeringsområdets (rött streckat område) läge i Larsmo.

4. Växtlighet
3

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 31 stycken.

Bild 2. Karta över inventeringsområdet med de olika växtfigurerna inritade.
Figur. 1. Hällmarkstallskog i naturtillstånd. I trädskiktet dominerar över 100-åriga, relativt
grova men tvinvuxna tallar. I buskskiktet växer lite vide (Salix spp.), gran (Picea abies) och
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björk (Betula spp.). I fältskiktet växer kråkbär (Empetrum nigrum), lingon (Vaccinium vitisidaea) och renlavar (Cladonia spp.).
Figur 2. Ca 35-årig, ogallrad och tät tallskog. Som ett underskikt förekommer rikligt med björk
(Betula spp.). I buskskiktet växer lite gran (Picea abies). I fältskiktet dominerar lingon
(Vaccinium vitis-idaea), skogsstjärna (Trientalis europaea), linnea (Linnea borealis), ekorrbär
(Maianthemum bifolium) och blåbär (Vaccinium myrtillus). Figuren är delvis försumpad och
utdikad.
Figur 3. Nyligen gallrad, mellan 15 till 35-årig tallskog. Enbart tall (Pinus sylvestris)
förekommer i trädskiktet, några frötallar förekommer ännu också i plantskogen. Buskskiktet är
bortröjt. I fältskiktet förekommer lingon (Vaccinium vitis-idaea), skogsstjärna (Trientalis
europaea), linnea (Linnea borealis) och blåbär (Vaccinium myrtillus). Skogstypen är här torr
moskog (VT).

Bild 3. Nyligen gallrad, ung tallekonomiskog i figur 3.
Figur 4. Ca 40-årig, extremt tät granskog som växer på gammal åkermark. I trädskiktet växer
enstaka vårtbjörkar (Betula pendula) samt uppefter dikena även en del grövre gråalar (Alnus
incana). Norr om Sandgrundsvägen är skogen gallrad och något glesare. I figuren saknas både
busk- och fältskikt nästan helt på grund av den täta skogen. Ställvis växer dock i fältskiktet bl.a.
ekorrbär (Maianthemum bifolium), skogsfräken (Equisetum fluviatile) och skogsbräken
(Dryopteris carthusiana). Figuren är utdikad.
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Bild 4. Mycket tät granskog som växer på gammal granskog i figur 4.
Figur 5. Ca 10-årig tallplantskog. I plantskogen förekommer mest tall (Pinus sylvestris), men
ställvis finns ett litet inslag av gran (Picea abies) och björk (Betula spp.). Fältskiktet är frodigt
med bl.a. hallon (Rubus idaeus), nordlundarv (Stellaria nemorum), liljekonvalj (Convallaria
majalis), rödblära (Silene dioica), ekorrbär (Maianthemum bifolium), lingon (Vaccinium vitisidaea) och blåbär (Vaccinium myrtillus). Skogstypen är frisk moskog (MT).
Figur 6. Närmare 80-årig, gles blandskog med gran (Picea abies), tall (Pinus sylvestris) och
björk (Betula spp.) som växer på gammal åker- eller ängsmark. I buskskiktet växer bl.a. rönn
(Sorbus aucuparia) och skogsvinbär (Ribes spicatum). I fältskiktet påträffas skogsstjärna
(Trientalis europaea), ekorrbär (Maianthemum bifolium), smörblomma (Ranunculus acris),
skogskovall (Melampyrum sylvaticum), vänderot (Valeriana sambucifolia), duntrave
(Epilobium angustifolium), rödblära (Silene dioica), vårfryle (Luzula pilosa), ormbär (Paris
quadrifolia), borsttistel (Cirsium helenioides) och åkerfräken (Equisetum arvense).
Figur 7. Ca 60-årig tallskog. I trädskiktet förekommer enbart tall (Pinus sylvestris). I
buskskiktet växer däremot lite björk (Betula spp.) och gran (Picea abies). I fältskiktet dominerar
kråkbär (Empetrum nigrum), lingon (Vaccinium vitis-idaea) i söder och längre norrut i figuren
växer även blåbär (Vaccinium myrtillus) och ekorrbär (Maianthemum bifolium). Skogstypen är
i söder torr moskog (VT) och i norr frisk moskog (MT).
Figur 8. Kraftigt utdikat kärr, som delvis ännu är försumpat. I trädskiktet dominerar unga tallar
(Pinus sylvestris), men både glasbjörk (Betula pubescens) och vårtbjörk (Betula pendula)
förekommer allmänt. Ställvis är t.o.m. glasbjörk (Betula pubescens) dominerande i trädskiktet.
I fältskiktet dominerar skvattram (Rhododendron tomentosum), tuvull (Eriophorum vaginatum)
och gråstarr (Carex canescens).
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Figur 9. Ca 15-årig tallplantskog. I trädskiktet förekommer så gott som enbart tall (Pinus
sylvestris). I fältskiktet dominerar lingon (Vaccinium vitis-idaea), blåbär (Vaccinium myrtillus),
vårfryle (Luzula pilosa) samt lite skvattram (Rhododendron tomentosum).
Figur 10. En ny kalyta som är frösådd med tall. Plantorna mycket små ännu. I fältskiktet
påträffas lingon (Vaccinium vitis-idaea), gråstarr (Carex canescens) och blåbär (Vaccinium
myrtillus).
Figur 11. Ca 60-årig, rätt grov lövblandskog. I trädskiktet dominerar vårtbjörk (Betula
pendula), men även gråalar (Alnus incana) och klibbalar (Alnus glutinosa) förekommer allmänt.
I trädskiktet förekommer även enstaka större granar (Picea abies). I buskskiktet förekommer
rikligt med hägg (Prunus padus) och skogsvinbär (Ribes spicatum). I fältskiktet påträffas bl.a.
brännässla (Urtica dioica), älggräs (Filipendula ulmaria), skogsbräken (Dryopteris
carthusiana), nordlundarv (Stellaria nemorum), ekorrbär (Maianthemum bifolium) och ormbär
(Paris quadrifolia). I figuren finns rätt rikligt med dött virke, högstubbar och lågor på marken.

Bild 5. En lund med gammal lövblandskog och stort inslag av döda träd i figur 11.
Figur 12. Gammal åkermark där det nu växer en 25-årig lövblandskog med gråal (Alnus
incana) och björk (Betula spp.). I söder längre mot vägen förekommer även asp (Populus
tremula) i trädskiktet. I fältskiktet påträffas här älggräs (Filipendula ulmaria), ekorrbär
(Maianthemum bifolium), rödblära (Silene dioica) och kärrviol (Viola palustris).
Figur 13. Ca 20-årig tallplantskog. I plantskogen finns enbart tall (Pinus sylvestris). I
buskskiktet växer rikligt med björk (Betula spp.). I fältskiktet påträffas blåbär (Vaccinium
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myrtillus), lingon (Vaccinium vitis-idaea), vårfryle (Luzula pilosa) och gråstarr (Carex
canescens).
Figur 14. Mycket oenhetlig figur som till stora delar består av för länge sedan beskogad
åkermark. I sydöstra delen av figuren finns även en öppen mark där man lagrat jordmassor. I
figuren växer nu en ca 40-årig blandskog med gran (Picea abies), björk (Betula spp.), asp
(Populus tremula) och gråal (Alnus incana). I områden som inte tidigare varit åkermark finns
det ställvis närmare 80-åriga granar (Picea abies) och tallar (Pinus sylvestris). Ställvis finns
även åkrar som beskogats senare och där växer nu en ung och tät granskog. I buskskiktet
förekommer allmänt rönn (Sorbus aucuparia) och hägg (Prunus padus). Fältskiktet är frodigt
med bl.a. ekbräken (Gymnocarpium dryopteris), ekorrbär (Maianthemum bifolium) och
skogsstjärna (Trientalis europaea).
Figur 15. Ca 80-årig, ogallrad och rätt tät grandominerad barrblandskog. I buskskiktet växer
björk (Betula spp.) och gran (Picea abies). I fältskiktet dominerar lingon (Vaccinium vitisidaea), blåbär (Vaccinium myrtillus), ekorrbär (Maianthemum bifolium), skogsstjärna
(Trientalis europaea). Skogstypen är frisk moskog (MT).
Figur 16. Ca 30-årig, tät tallskog. I söder däremot har tallskogen nyligen gallrats. I trädskiktet
förekommer enbart tall (Pinus sylvestris) i norr, men på de fuktigare partierna längre söderut
finns mera gran (Picea abies) och björk (Betula spp.). Som ett underskikt förekommer ganska
rikligt med björk (Betula spp.) i hela figuren. I buskskiktet påträffas lite gran (Picea abies). I
fältskiktet dominerar lingon (Vaccinium vitis-idaea), blåbär (Vaccinium myrtillus), skogsstjärna
(Trientalis europaea), ekorrbär (Maianthemum bifolium). Skogstypen är frisk moskog (MT).
Figur 17. Över 100-årig tallskog som växer delvis på hällmark. I trädskiktet växer mestadels
ganska grova, men tvinvuxna tallar (Pinus sylvestris). Speciellt i väster finns också ett rätt stort
inslag av gran (Picea abies) i trädskiktet. Ställvis finns små avverkade områden i figuren och
skogen är inte i naturtillstånd. Bland annat växer en ca 30-årig tallskog på ett litet område i
figuren. I fältskiktet dominerar lingon (Vaccinium vitis-idaea) och blåbär (Vaccinium
myrtillus). Skogstypen är torr moskog (VT).
Figur 18. I figuren finns unga tallskogar i åldern 5-20 år. I nordligaste delen av figuren är
tallplantskogen ca 2-årig. I trädskiktet förekommer även ett inslag av björk (Betula spp.) och
gran (Picea abies). I fältskiktet dominerar ekorrbär (Maianthemum bifolium) och lingon
(Vaccinium vitis-idaea). Figuren är ställvis rätt kraftigt försumpad och också utdikad.
Figur 19. Gammal beskogad åkermark. I figuren växer nu en ca 30-årig granskog. I trädskiktet
förekommer ställvis lite björk (Betula spp.) och tall (Pinus sylvestris). Ställvis är granskogen
så tät att både busk- och fältskikt saknas.
Figur 20. Ca 30-årig, gallrad och gles tallskog. I trädskiktet växer enbart tall (Pinus sylvestris).
I buskskiktet växer lite glasbjörk (Betula pubescens). I fältskiktet dominerar lingon (Vaccinium
vitis-idaea), blåbär (Vaccinium myrtillus), ekorrbär (Maianthemum bifolium) och skogsstjärna
(Trientalis europaea). Skogstypen är torr moskog (VT).

Figur 21. Mycket varierande figur som till stora delar består av beskogad åkermark. I figuren
växer nu en ca 40-årig björkdominerad skog. Ställvis förekommer enbart vårtbjörkar (Betula
pendula), men på andra ställen har man även planterat gran (Picea abies). I trädskiktet
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förekommer allmänt också gråal (Alnus incana). I figurens norra del finns även en ca 30-årig,
renodlad tallekonomiskog. Fältskiktet är frodigt i figuren med bl.a. älggräs (Filipendula
ulmaria), skogsstjärna (Trientalis europaea), borsttistel (Cirsium helenioides), vänderot
(Valeriana sambucifolia), åkerfräken (Equisetum arvense) och ängskavle (Alopecurus
pratensis).
Figur 22. Ca 7-årig tallplantskog. I plantskogen växer enbart tall (Pinus sylvestris) och mycket
få träd sparade vid avverkningen. I söder är figuren även delvis planterad med gran (Picea
abies). I buskskiktet förekommer rätt mycket björksly. I fältskiktet dominerar lingon
(Vaccinium vitis-idaea) och blåbär (Vaccinium myrtillus). Skogstypen är torr moskog (VT).

Bild 6. Ca 7-årig tallplantskog i figur 22. Till höger syns även delar av den gamla
hällmarkstallskogen i figur 17.
Figur 23. Figuren består till största delen av gammal åkermark som beskogats med tall (Pinus
sylvestris), men i trädskiktet växer även en hel del gran (Picea abies). Trädskiktet är ca 40 år. I
buskskiktet växer sparsamt med gran (Picea abies) och björk (Betula spp.). Fältskiktet är
relativt frodigt med ekorrbär (Maianthemum bifolium), skogsbräken (Dryopteris carthusiana),
liljekonvalj (Convallaria majalis), kärrviol (Viola palustris), älggräs (Filipendula ulmaria),
åkerfräken (Equisetum arvense) och åkerbär (Rubus arcticus). I figuren finns en gammal
husgrund.
Figur 24. 80-årig talldominerad barrblandskog. I trädskiktet förekommer också rikligt med
gran (Picea abies). Skogen växer delvis på hällmark. I fältskiktet dominerar lingon (Vaccinium
vitis-idaea), blåbär (Vaccinium myrtillus), odon (Vaccinium uliginosum), kråkbär (Empetrum
nigrum) och t.o.m. hjortron (Rubus chamaemorus). I figuren finns ett mycket stort flyttblock.
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Figur 25. Ca 3-årig tallplantskog. I figuren har man även planterat gran (Picea abies) längst i
väster. I plantskogen har redan kommit en hel del lövsly. I fältskiktet påträffas bl.a. ekorrbär
(Maianthemum bifolium), skogsstjärna (Trientalis europaea), lingon (Vaccinium vitis-idaea)
och blåbär (Vaccinium myrtillus).

Bild 7. Ca 3-årig tallplantskog i figur 25. I bakgrunden syns även en 50-årig björkdominerad
blandskog i figur 28.
Figur 26. Ca 30-årig, tät tallskog. I söder däremot har tallskogen nyligen gallrats. I trädskiktet
förekommer enbart tall (Pinus sylvestris) i norr, men på de fuktigare partierna längre söderut
finns mera gran (Picea abies) och björk (Betula spp.). Som ett underskikt förekommer ganska
rikligt med björk (Betula spp.) i hela figuren. I buskskiktet påträffas lite gran (Picea abies). I
fältskiktet dominerar lingon (Vaccinium vitis-idaea), blåbär (Vaccinium myrtillus), skogsstjärna
(Trientalis europaea), ekorrbär (Maianthemum bifolium). Skogstypen är frisk moskog (MT).
Figur 27. I norr växer en mycket, tät ca 10-årig plantskog med både tall (Pinus sylvestris) och
gran (Picea abies) samt även ett stort inslag av björk (Betula spp.). Björk (Betula spp.) växer
även rikligt som ett underskikt. I söder växer däremot en ca 30-årig, ogallrad och tät tallskog. I
denna del av figuren växer även rikligt med gråal (Alnus incana) i trädskiktet. I fältskiktet
dominerar blåbär (Vaccinium myrtillus), lingon (Vaccinium vitis-idaea), ekorrbär
(Maianthemum bifolium) och skogsstjärna (Trientalis europaea).
Figur 28. Ca 50-årig, björkdominerad, flerårig och mångskiktad blandskog. I trädskiktet
förekommer också ett inslag av gran (Picea abies). I buskskiktet växer rikligt med rönn (Sorbus
aucuparia) och hägg (Prunus padus). I fältskiktet påträffas harsyra (Oxalis acetosella),
skogsstjärna (Trientalis europaea), ekorrbär (Maianthemum bifolium), rödblära (Silene dioica),
skogsbräken (Dryopteris carthusiana), skogskovall (Melampyrum sylvaticum), åkerfräken
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(Equisetum arvense), borsttistel (Cirsium helenioides), älggräs (Filipendula ulmaria) och
hässlebrodd (Milium effusum). Längst i väster är också skogen avverkad på ett litet område.
Figur 29. Ca 45-årig tallskog, planterad på bördig, gammal åkermark. Tallarna (Pinus
sylvestris) har växt bra, men blivit mycket krokiga. I trädskiktet finns även ett stort inslag av
vårtbjörk (Betula pendula) samt lite gran (Picea abies) och gråal (Alnus incana). I buskskiktet
växer här rönn (Sorbus aucuparia), björk (Betula spp.), gran (Picea abies) samt skogsvinbär
(Ribes spicatum). I fältskiktet dominerar skogsbräken (Dryopteris carthusiana), harsyra (Oxalis
acetosella), åkerbär (Rubus arcticus), ekorrbär (Maianthemum bifolium), hundfloka
(Anthriscus sylvestris), ormbär (Paris quadrifolia), rödblära (Silene dioica) och duntrave
(Epilobium angustifolium). I östra delen av figuren växer ställvis även en ca 45-årig, tät
granskog utan busk- och fältskikt.
Figur 30. Gammal åkermark som till största delen beskogats på naturlig väg. I figuren växer
nu en gles, närmare 50-årig björkskog. I trädskiktet dominerar vårtbjörk (Betula pendula), men
även ett inslag av gran (Picea abies) finns som ett underskikt. I trädskiktet förekommer även
enstaka trädformiga sälgar (Salix caprea). Buskskiktet är mycket sparsamt. I fältskiktet hittas
ekorrbär (Maianthemum bifolium), hundfloka (Anthriscus sylvestris), skogsstjärna (Trientalis
europaea), rödblära (Silene dioica), borsttistel (Cirsium helenioides), skogsbräken (Dryopteris
carthusiana), liljekonvalj (Convallaria majalis), åkerbär (Rubus arcticus) och vänderot
(Valeriana sambucifolia).
Figur 31. Ca 30-årig, mycket tät granskog som växer på gammal åkermark. Både busk- och
fältskikt saknas i den täta skogen.

5. Fågelfaunan
Fågelfaunan på inventeringsområdet i Larsmo består enbart av allmänna arter och sammanlagt
påträffades 31 olika häckande fågelarter och totalt 132 par. I tabell 1 finns en sammanställning
över de häckande fåglarna. Det inventerade området är så pass stort att antalet häckande par av
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de allmänna arterna endast skall ses som riktgivande. Det var inte möjligt att inom ramen för
denna inventering utreda det exakta antalet av dessa arter och det är heller inte nödvändigt med
tanke på planeringen.
Fågelfaunan domineras av lövsångare och bofink som också är Finlands två vanligaste
fågelarter. Trastar förekom rikligt i området och de täta granskogarna i området lockar speciellt
taltrasten att häcka i området. Hela 7 par taltrastar häckade i området, vilket är något
anmärkningsvärt. Dessutom fanns 9 par koltrastar som dock gärna också häckar i närheten av
bebyggelse. De hålhäckande arterna, talgmes och svartmes flugsnappare, var också talrika.
Detta beror att det fanns lämpliga fågelholkar för dessa arter på nästan samtliga gårdsplaner.
Arter typiska för barrskogar var också vanliga såsom grönsiska, kungsfågel, gransångare och
rödhake.
Av de utrotningshotade påträffades ett antal arter som fortsättningsvis är allmänna i Finland,
men som minskat kraftigt på senare år. Hit kan man räkna sädesärla (NT), skata (NT) och järpe
(VU). Dessutom förekom två arter som placerats i kategorin hotade (EN). Talltitan häckade
t.o.m. med två par. Samtliga fanns i de granskogar som vuxit upp på de gamla åkrarna. Talltitan
har här hittat lämpliga björkhögstubbar att hacka upp sitt bohål i. Grönfinken häckade i
anslutning till en gårdsplan i områdets norra del. Grönfinken räknas som utrotningshotad
eftersom den minskat väldigt mycket under senare år på grund av en aggressiv sjukdom. Arten
häckar dock gärna i omedelbar anslutning till gårdar och trädgårdar och är svår att beakta i
planeringen.
Allmänt taget kan man säga att områdets fågelfauna är högst ordinär och består av allmänna
och talrika arter. De utrotningshotade arter som påträffades i området är dessutom svår att
beakta i planeringen då största delen av dem gärna häckar i närheten av bebyggelse. Ingen
speciell hänsyn behöver därför tas till områdets fågelfauna.

Tabell 1. Fågelarter som påträffades häckande på inventeringsområdet.

Art

Antal
par

Hotgrad
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Lövsångare
Bofink
Koltrast
Svartvit flugsnappare
Talgmes
Taltrast
Gransångare
Grå flugsnappare
Rödhake
Ringduva
Trädpiplärka
Grönsiska
Gärdsmyg
Järnsparv
Kungsfågel
Morkulla
Blåmes
Rödvingetrast
Talltita
Trädgårdssångare
Sädesärla
Domherre
Grönfink
Grönsångare
Gulsparv
Järpe
Skata
Skogssnäppa
Svarthätta
Svartmes
Trädkrypare

Phylloscopus trochilus
Fringilla coelebs
Turdus merula
Ficedula hypoleuca
Parus major
Turdus philomelos
Phylloscopus collybita
Muscicapa striata
Erithacus rubecula
Columba palumbus
Anthus trivialis
Carduelis spinus
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Regulus regulus
Scolopax rusticola
Cyanistes caeruleus
Turdus iliacus
Poecile montanus
Sylvia borin
Motacilla alba
Pyrrhyla pyrrhyla
Carduelis chloris
Phylloscopus sibilatrix
Emberiza citrinella
Tetrastes bonasia
Pica pica
Tringa ochropus
Sylvia atricapilla
Periparus ater
Certhia familiaris
Totalt

18
12
9
8
7
7
6
6
6
5
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
123

EN
NT
EN

VU
NT

6. Flygekorre
Flygekorren räknas som en sårbar art (VU) enligt den nyaste klassificeringen av våra
utrotningshotade arter från 2019 och den finns även med på bilaga IVa i EU:s habitatdirektiv.
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Enligt direktivet är det förbjudet att förstöra eller försvaga artens föröknings- och rastplatser.
Inom det inventerade området förekommer inte flygekorre och inga spår av flygekorre hittades.

7. Fladdermöss
Inom det inventerade området påträffades nordisk fladdermus (Eptesicus nilssoni) på två olika
platser (bild 8) inom planeområdet och en plats som ligger strax utanför planeområdet. Under
det första inventeringstillfället den 21.6 påträffades endast en nordisk fladdermus i anslutning
till den gamla bondgården strax utanför planeområdet. Det är mycket möjligt att någon av
byggnaderna i detta område fungerar som fladdermusens rast- och förökningsplats, men för att
säkerställa detta borde man undersöka själva husen både invändigt och utvändigt och detta var
inte möjligt inom ramen för denna inventering. Under det andra inventeringstillfället den 1718.7 påträffades två jagande fladdermöss på två skilda platser, båda platserna fanns i närheten
av bostadshus. Fladdermössen var dock mycket rörliga och jagade över ett stort område och
endast under en kort tid. Man kan därför inte ange någon specifik plats som ett viktigt
jaktområde för fladdermössen. Med tanke på områdets storlek påträffades väldigt lite
fladdermöss och dessutom fanns endast vår vanligaste art, nordisk fladdermus, i området.
Därför kan man säga att områdets betydelse för fladdermössen är mycket litet.

Bild 8. Observationer av fladdermöss (röd boll) inom det inventerade området.

8. Åkergroda
Åkergrodan (Rana arvalis) finns liksom flygekorren även med på bilaga IVa i EU:s
habitatdirektiv. Enligt direktivet är det förbjudet att förstöra eller försvaga dessa arters
föröknings- och rastplatser. Detta gäller alla förekomstplatser även utanför de befintliga
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skyddsområdena. Åkergrodan är mycket vanlig i de flesta sjöar och större vattensamlingar i
Österbotten. Inom det aktuella området finns inga lämpliga vattendrag för åkergrodan och ingen
skild inventering av arten gjordes. Åkergrodan förekommer troligen dock i närliggande
Larsmosjön, men eftersom planeringen inte sträcker sig till vattnet behöver ingen inventering
utföras.

9. Utter
Utter (Lutra lutra) finns liksom flygekorren och åkergrodan även med på bilaga IVa i EU:s
habitatdirektiv. Enligt direktivet är det förbjudet att förstöra eller försvaga dessa arters
föröknings- och rastplatser. Detta gäller alla förekomstplatser även utanför de befintliga
skyddsområdena. Uttern har blivit tämligen vanlig i de flesta sjöar, åar och vattendrag i
Österbotten. Ingen skild inventering av utter gjordes inom ramen för denna undersökning, men
det är sedan tidigare känt att det förekommer utter i Larsmosjön, vilket gör att uttern troligen
kan röra sig tidvis inom det inventerade området. Däremot är det mycket osannolikt att någon
av utterns rast- och förökningsplatser skulle finnas inom behandlat område.

10. Övrig fauna
Under inventeringen observerades en skogshare (Lepus timidus) den 21.6 i samband med
fladdermusinventeringen. Det inventerade området har också en mycket stark stam av rådjur
(Capreolus capreolus), men inga synobservationer gjordes just i detta område. Däremot fanns
spår och spillning av rådjur i hela området. Älgar (Alces alces) observerades däremot vid flera
tillfällen och den 15.6 på morgonen överraskade inventeraren en större älgtjur som stod väldigt
nära bebyggelsen i den unga plantskogen (se pärmbild). Samtidigt sprang en älgko med kalv
eller kalvar iväg i samma område. Under fladdermusinventeringen på natten den 18.7
observerades eventuellt samma älgko med kalv på åkern i områdes södra del (bild 9). I området
kan man säkert tidvis observera också andra däggdjursarter, men området har ändå ingen
speciellt stor betydelse för däggdjuren.

Bild 9. Älgko med en kalv (syns inte på bilden) observerades på natten den 18.7.

11. Rekommendationer för planeringen
Inom det inventerade området hittades inga naturtyper som är skyddade enligt vattenlagen,
skogslagen eller naturskyddslagen. Några sällsynta eller hotade växter eller naturtyper hittades
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inte heller. Inom det inventerade området förekommer varken flygekorre eller åkergroda.
Fladdermöss förekommer mycket sparsamt i området och ingen rast- och förökningsplats
påträffades inom det inventerade området. Även fågelfaunan i området är högst ordinär och
ingen speciell hänsyn behöver tas i avseende av häckfågelfaunan i samband med planeringen.
I området sydöstra del hittades någon form av hus- eller spisgrund i anslutning till de beskogade
åkermarkerna. Konstruktionen kunde undersökas närmare av någon med historisk kunskap om
området, men det kan också vara att den saknar värde. Koordinaterna för denna konstruktion
är: N 63,731230- E 22,774757.

Bild 10. I områdets sydöstra del hittades en gammal boplats med eventuellt en hus- eller
spisgrund som kunde undersökas närmare.
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