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1. Inledning
Larsmo kommun har inlett arbetet med att revidera och utvidga delgeneralplanen för Västerby
i Eugmo. För området har tidigare uppgjorts en delgeneralplan som fastställts i Larsmo
kommuns fullmäktige 2002. Denna delgeneralplan kommer nu att revideras och utvidgas.
Revideringen och utvidgningen av planen utförs så att planen skall kunna användas som
grund vid beviljande av bygglov för bostadsbyggnader. Kommunens målsättning är att skapa
en delgeneralplan som är baserad på en stomlägenhetsutredning där den interna behandlingen
av markägarna skall vara jämlik. Området omfattar totalt 498 ha. Västerby är beläget ca 6,5
km nordväst om Larsmo centrum i Holm. Avståndet till Jakobstads centrumområde är ca 20
km. En delgeneralplan bör grunda sig på tillräckliga undersökningar och utredningar. Till
dessa undersökningar hör alltid en naturinventering av flora och fauna inom
detaljplaneområdet. Målsättningen med naturinventeringen är att ge tillräckligt god kännedom
om områdets naturvärden för att kunna bedöma detaljplanens 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,
naturtyper och flygekorre. Naturinventeringen utfördes under perioden 17-24.7 2013.
Målsättningen med inventeringen var att allmänt beskriva naturen i området, att eventuellt
hitta utrotningshotade eller skyddsvärda växter och 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. I samband med växtinventeringen noterades också
samtliga häckande fågelarter och en lista över häckande fåglar kunde göras. Antalet av de
vanligaste fågelarterna har dock inte räknats systematiskt genom en skild fågelinventering
under maj-juni. I och med att inventeringen gjordes i början av juli befann sig de flesta
fågelarter på sina häckningsplatser och kunde observeras som revirhävdande eller med ungar.
För att ytterligare komplettera fågelinventeringen intervjuades en del fågelskådare som känner
till området och samtidigt gjorde man en sökning i fågelskådarnas databas Tiira där
observationer finns från och med år 2000. För skogshönsfåglarnas del intervjuades några
aktiva jägare inom Eugmo jaktförening som känner till skogshönsfåglarnas, tjäderns och
orrens, spelplatser. 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. Spår och direkta observationer av däggdjur
noterades givetvis också och finns omnämnda i texten. I samband med uppgörande av
naturinventeringen intervjuades även Ralf Wistbacka som har gjort många undersökningar
och uppföljningar av flygekorren i Larsmo och som dessutom känner väl till förekomsten av
mera sällsynta fåglar i Larsmo (Wistbacka, opublicerat material). Denna naturinventering har
gjorts av FM biolog Mattias Kanckos från essnature.
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3. Allmän beskrivning av området
Det inventerade området utgörs av byn, Västerby i Eugmo i Larsmo kommun (bild 1). I så
gott som hela området finns en spridd bebyggelse med egnahemshus och delvis även
fritidshus. I området finns dock också rätt stora enhetliga skogsområden utan bebyggelse.
Området omfattar totalt ca 498 hektar. En mycket liten del av denna areal utgörs av åkermark.
Åkrarna är oftast rätt små och splittrade, men aktivt jordbruk med djurhållning bedrivs ännu
på några gårdar i Västerby. Utmärkande för det inventerade området är också den extremt
steniga och blockrika terrängen som dominerar en stor del av skogsmarken både i väster vid
Gloskäret och i norr på Krokas ön. I området bedrivs ett intensivt skogsbruk och en stor del av
skogen består av unga, homogena tallskogar utan desto större naturvärden. Lövskogar är
sällsynta, men förekommer på enstaka beskogade åkermarker speciellt i öster. Bergbunden
hällmark finns också på några små, begränsade ställen. Äldre gran- eller tallskog förekommer
på några enstaka platser och i dessa skogar kan man också påträffa flygekorre. En av de äldre
barrskogarna omfattas av en tidsbunden fredning. Inom det inventerade området finns några
små tallmyrar, men dessa är med några få undantag utdikade och torrlagda. I området finns
också tre små sjöar eller gölar. Av dessa har två, Storträsket och Gyttjeflag, blivit kraftigt
utdikade och håller på att helt växa igen. Fjälaholmsfladan i områdes södra del är dock i
relativt gott skick och utgör en skyddad livsmiljö enligt både vattenlagen- och skogslagen
Området ligger också alldeles intill havet i väster, vilket också märks på områdets skogar.

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. För att underlätta presentationen av växtligheten har området
delats upp i tre olika delområden. Figurernas nummer avser numreringen på kartorna över
delområdena.

Delområde A. Västerby västra

Figur A.1. En ca 10-årig, ogallrad och rätt tät tallplantskog. I plantskogen förekommer även
rikligt med rönn (Sorbus aucuparia) och björk (Betula sp.) samt lite gran (Picea abies). I
fältskiktet påträffas hallon (Rubus idaeus), lingon (Vaccinium vitis-idaea), skogsfräken
(Equisetum sylvaticum), kruståtel (Deschampisa flexuosa), ekorrbär (Maianthemum bifolium)
och skogsstjärna (Trientalis europaea).
Figur A.2. I figuren förekommer bara unga tallskogar. I norr växer en nyligen gallrad, ca 40årig tallskog med ett svagt inslag av gran (Picea abies) i trädskiktet. I buskskiktet
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förekommer en hel del rönn (Sorbus aucuparia). I fältskiktet växer lingon (Vaccinium vitisidaea), blåbär (Vaccinium myrtillus) och ekorrbär (Maianthemum bifolium). I söder finns en
10-årig, ogallrad och rätt tät tallplantskog. I plantskogen förekommer även rikligt med rönn
(Sorbus aucuparia) och björk (Betula sp.) samt lite gran (Picea abies). I fältskiktet påträffas
hallon (Rubus idaeus), lingon (Vaccinium vitis-idaea), skogsfräken (Equisetum sylvaticum),
kruståtel (Deschampsia flexuosa), ekorrbär (Maianthemum bifolium) och skogsstjärna
(Trientalis europaea). Allra längst i söder finns en ca 25-årig tallskog med enbart tall (Pinus
sylvestris). Lite björk (Betula sp.) växer som ett underskikt. Björk (Betula sp.) växer även i
buskskiktet. I fältskiktet dominerar blåbär (Vaccinium myrtillus), ekorrbär (Maianthemum
bifolium), skogsstjärna (Trientalis europaea) och lingon (Vaccinium vitis-idaea). Skogstypen
är frisk moskog (MT).
Figur A.3. Delvis utdikad lundartad granskog med ca 80-åriga granar (Picea abies) i
trädskiktet. Rikligt inslag även av björk (Betula sp.) i trädskiktet. I buskskiktet växer en del
rönn (Sorbus aucuparia), hägg (Prunus padus) och gran (Picea abies). I fältskiktet växer
mycket rikligt med harsyra (Oxalis acetosella), ekbräken (Gymnocarpium dryopteris),
skogsbräken (Dryopteris carthusiana), brännässla (Urtica dioica), ormbär (Paris quadrifolia),
humleblomster (Geum rivale), majbräken (Athyrium filix-femina) och röda vinbär (Ribes
spicatum). I figuren har man tidigare år påträffat flygekorre (Ralf Wistbacka, muntlig
delgivning).
Figur A.4. Närmare 80-årig, flerårig och mångskiktad granskog. I trädskiktet förekommer
även ett inslag av björk (Betula sp.). I buskskiktet förekommer endast lite gran (Picea abies).
I fältskiktet påträffas lingon (Vaccinium vitis-idaea), blåbär (Vaccinium myrtillus) och linnea
(Linnea borealis). Skogstypen är frisk moskog (MT).
Figur A.5. Uppefter åkern i norr växer en ca 40-årig, tät granplantering där både busk- och
fältskikt saknas. I övrigt består figuren närmast av en ca 60-årig tallskog med ett litet inslag av
både gran (Picea abies) och björk (Betula sp.). I buskskiktet förekommer lite rönn (Sorbus
aucuparia), gran (Picea abies) och björk (Betula sp.). I fältskiktet påträffas blåbär (Vaccinium
myrtillus), ekorrbär (Maianthemum bifolium) och lingon (Vaccinium vitis-idaea). Skogstypen
är frisk moskog (MT). Flera små områden i figuren utgörs av täta granplanteringar på gammal
åkermark.
Figur A.6. En försumpad och kraftigt utdikad, ca 50-årig blandskog med tall (Pinus
sylvestris), gran (Picea abies) och björk (Betula sp.). I buskskiktet förekommer lite gran
(Picea abies). I fältskiktet dominerar lingon (Vaccinium vitis-idaea), blåbär (Vaccinium
myrtillus), skogsfräken (Equisetum sylvaticum) och skogsbräken (Dryopteris carthusiana). I
figuren finns ett mycket stort flyttblock som spruckit itu i två delar. Alldeles längst i väster,
uppefter vägen finns även en hällmarkstallskog på ett litet område. Skogen är nära
naturtillstånd med en gles 100-årig tallskog. Buskskiktet är obefintligt och i fältskiktet
påträffas kråkbär (Empetrum nigrum), renlav (Cladonia sp.) och lingon (Vaccinium vitisidaea).
Figur A.7. Beskogad åkermark med en ca 40-årig, gles björkskog. I trädskiktet förekommer
ställvis ett litet underskikt av gran (Picea abies), i övrigt förekommer endast björk (Betula
sp.). Fältskiktet är mycket frodigt med bl.a. älggräs (Filipendula ulmaria), hundfloka
(Anthriscus sylvestris), borsttistel (Cirsium helenioides), brunrör (Calamagrostis purpurea),
duntrave (Epilobium angustifolium) och brännässla (Urtica dioica).
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Figur A.8. Gallrad och mycket gles, ca 50-årig tallskog med enbart tall (Pinus sylvestris) i
trädskiktet. I buskskiktet och som ett underskikt förekommer lite björk (Betula sp.), gran
(Picea abies) och enris (Juniperus communis). Skogstypen är frisk moskog (MT) och i
fältskiktet förekommer lingon (Vaccinium vitis-idaea), blåbär (Vaccinium myrtillus), linnea
(Linnea borealis), skogsstjärna (Trientalis europaea) och vårfryle (Luzula pilosa).
Figur A.9. Ca 8-årig, gallrad tallplantskog. I trädskiktet förekommer enbart tall (Pinus
sylvestris). I buskskiktet förekommer lite björk (Betula sp.). I fältskiktet växer lingon
(Vaccinium vitis-idaea), ekorrbär (Maianthemum bifolium) och blåbär (Vaccinium myrtillus).
Figur A.10. Storträsket är nästan helt igenvuxet med bl.a. missne (Caltha palustris) samt med
ett brett bälte av bladvass (Phragmites australis) och flaskstarr (Carex rostrata). Storträsket
omges mestadels av en ung, under 30-årig björkdominerad blandskog. I trädskiktet
förekommer ett inslag av tall (Pinus sylvestris) och gran (Picea abies). Figuren är försumpad
och mycket kraftigt utdikad. I norr omges Storträsket även av unga ca 20-åriga
granplantskogar. I fältskiktet påträffas här tranbär (Vaccinium oxycoccus), kråkbär (Empetrum
nigrum), hjortron (Rubus chamaemorus), skvattram (Ledum palustre), gråsstarr (Carex
canescens) och bladvass (Phragmites australis) på de mer centrala delarna. I figuren
påträffades enkelbeckasin (Gallinago gallinago) och skogssnäppa (Tringa ochropus) samt
noterades att tranan (Grus grus) har häckat invid sjön.

Bild 2. Storträsket är nästan helt igenvuxet med missne (Caltha palustris).
Figur A.11. Ca 40-årig, flerårig och mångskiktad granskog. Skogen är delvis gallrad. Figuren
är försumpad och utdikad. I buskskiktet förekommer lite gran (Picea abies) och rönn (Sorbus
aucuparia). I fältskiktet dominerar lingon (Vaccinium vitis-idaea), blåbär (Vaccinium
myrtillus), ekorrbär (Maianthemum bifolium), skogsbräken (Dryopteris carthusiana) och
vårfryle (Luzula pilosa).
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Figur A.12-13. Ca 30-årig, kraftigt gallrad och gles tallskog. I söder med mycket stort inslag
av björk (Betula sp.) i trädskiktet. I norr finns också ett litet område med en gles ca 60-årig
tallskog med enbart tall (Pinus sylvestris) i trädskiket, men lite gran (Picea abies) växer som
ett underskikt. I figuren förekommer ett stort flyttblock med flera små block och gryt. I
fältskiktet påträffas lingon (Vaccinium vitis-idaea), blåbär (Vaccinium myrtillus), ekorrbär
(Maianthemum bifolium) och linnea (Linnea borealis).
Figur A.14. Ca 11-årig, delvis gallrad och rätt gles tallplantskog i fröträdsställning. I
trädskiktet förekommer ändå ett visst inslag av björk (Betula sp.). I fältskiktet påträffas lingon
(Vaccinium vitis-idaea), blåbär (Vaccinium myrtillus), duntrave (Epilobium angstifolium),
linnea (Linnea borealis) och kruståtel (Deschampsia flexuosa).
Figur A.15. Mycket varierande och oenhetlig figur. Delvis gammal åkermark som är
beskogad och består numera av en ca 40-årig granskog. Rätt stort inslag av björk (Betula sp.)
och en del tall (Pinus sylvestris) i trädskiktet. Figuren är försumpad och utdikad. Buskskiktet
är mycket sparsamt och fältskiktet saknas delvis. Delvis består figuren av flera små 40-åriga
tallekonomiskogar samt en ca 60-årig tallskog på ett begränsat ställe. I fältskiktet i
tallskogarna förekommer ekorrbär (Maianthemum bifolium), ängsgröe (Poa pratensis), lingon
(Vaccinium vitis-idaea) och skogsbräken (Dryopteris carthusiana).
Figur A.16. Ca 40-årig, mycket tät granskog utan buskskikt och med mycket sparsamt
fältskikt.
Figur A.17. Ca 20-årig, tät tallskog med ett litet inslag av björk (Betula sp.) i trädskiktet. I
buskskiktet förekommer också lite björk (Betula sp.). I fältskiktet påträffas lingon (Vaccinium
vitis-idaea), blåbär (Vaccinium myrtillus), ekorrbär (Maianthemum bifolium) och skogsstjärna
(Trientalis europaea). Skogstypen är frisk moskog (MT).
Figur A.18. Ca 7-årig tallplantskog med mycket lövträdsplantor. Fältskiktet domineras av
hallon (Rubus idaeus), kruståtel (Deschampsia flexuosa), duntrave (Epilobium angustifolium)
och brunrör (Calamagrostis purpurea). Rikligt med älgskador i plantskogen.
Figur A.19. 60-årig blandskog med tall (Pinus sylvestris), björk (Betula sp.) och gran (Picea
abies). I buskskiktet växer lite rönn (Sorbus aucuparia), enris (Juniperus communis) och gran
(Picea abies). I fältskiktet påträffas blåbär (Vaccinium myrtillus), ekorrbär (Maianthemum
bifolium) och lingon (Vaccinium vitis-idaea). I figuren finns två igenväxta och endast delvis
vattenfyllda gropar.
Figur A.20. Ca 40-årig tallskog med ett rätt stort inslag av gran (Picea abies) ställvis i
trädskiktet samt lite björk (Betula sp.). I buskskiktet förekommer mycket björk (Betula sp.)
och gran (Picea abies). Figuren är delvis försumpad och utdikad. I fältskiktet påträffas bl.a.
skogsfräken (Equisetum sylvaticum), hjortron (Rubus chamaemorus), lingon (Vaccinium vitisidaea) och blåbär (Vaccinium myrtillus).
Figur A.21. En liten hällmark med delvis ursprungligt trädskikt, men även delvis avverkad
och plockhuggen. I trädskiktet dominerar tallen (Pinus sylvestris) totalt. I buskskiktet växer
lite vide (Salix sp.), gran (Picea abies) och tall (Pinus sylvestris). I fältskiktet påträffas
kråkbär (Empetrum nigrum), lingon (Vaccinium vitis-idaea), renlav (Cladonia sp.), fönsterlav
(Cladonia stellaris) och islandslav (Cetraria islandica) samt odon (Vaccinium uliginosum).
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Bild 3. En liten hällmarkstallskog i figur A.21.
Figur A.22. I öster är figuren en ca 7-årig, mycket gles tallplantskog, med en del
lövträdsplantor. En del överståndare sparade vid avverkning. I fältskiktet dominerar lingon
(Vaccinium vitis-idaea), kruståtel (Deschampsia flexuosa) och kråkbär (Empetrum nigrum).
Skogstypen är torr moskog (EVT). I väster består figuren av en ca 25-årig tallskog med nästan
enbart tall (Pinus sylvestris) i trädskiktet. I buskskiktet förekommer däremot mycket rikligt
med björk (Betula sp.). I fältskiktet påträffas ekorrbär (Maianthemum bifolium), lingon
(Vaccinium vitis-idaea), skogsstjärna (Trientalis europaea) och blåbär (Vaccinium myrtillus).
Skogstypen är frisk moskog (MT).
Figur A.23. Åkrarna vid Skarpossjön är delvis igenväxta och i träda, men på stora delar av
området odlas svarta vinbär (Ribes nigrum). I fältskiktet förekommer hundfloka (Anthriscus
sylvestris), brännässla (Urtica dioica), borsttistel (Cirsium helenioides), rölleka (Achillea
millefolium), smörblomma (Ranunculus acris), rödklöver (Trifolium pratense), vitklöver
(Trifolium repens) och gårdsskräppa (Rumex longifolius).
Figur A.24. Ca 45-årig tallskog. I trädskiktet finns nästan enbart tall (Pinus sylvestris),
ställvis förekommer dock lite björk (Betula sp.) och gran (Picea abies). I buskskiktet påträffas
rönn (Sorbus aucuparia), björk (Betula sp.) och gran (Picea abies). I fältskiktet växer
ekorrbär (Maianthemum bifolium), lingon (Vaccinium vitis-idaea), skogsstjärna (Trientalis
europaea) och blåbär (Vaccinium myrtillus). Skogstypen är frisk moskog (MT).
Figur A.25. Ca 20-årig gallrad tallskog. I trädskiktet finns ett mycket svagt inslag av gran
(Picea abies) och björk (Betula sp.). I buskskiktet förekommer däremot rätt rikligt med gran
(Picea abies) och björk (Betula sp.). I fältskiktet påträffas lingon (Vaccinium vitis-idaea),
ekorrbär (Maianthemum bifolium) och blåbär (Vaccinium myrtillus). Ställvis är figuren något
försumpad med bl.a. skogsfräken (Equisetum sylvaticum) i fältskiktet. Skogstypen är frisk
moskog (MT).
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Figur A.26. Ca 5-årig tallplantskog med mycket stort inslag av björk (Betula sp.) och gran
(Picea abies). Frodigt fältskikt med bl.a. brunrör (Calamagrostis purpurea), trådtåg (Juncus
filiformis), hallon (Rubus idaeus), kruståtel (Deschampsia flexuosa), lingon (Vaccinium vitisidaea) och blåbär (Vaccinium myrtillus).
Figur A.27. Ett litet område med en försumpad och utdikad, ca 60-årig tallskog med stort
inslag av björk (Betula sp.) och gran (Picea abies) i trädskiktet. I buskskiktet växer rätt rikligt
med björk (Betula sp.). I fältskiktet förekommer skvattram (Ledum palustre), lingon
(Vaccinium vitis-idaea), blåbär (Vaccinium myrtillus) och skogsfräken (Equisetum
sylvaticum).
Figur A.28. Ca 60-årig, gallrad och rätt gles talldominerad blandskog med tall (Pinus
sylvestris), björk (Betula sp.) och gran (Picea abies). På de försumpade ställena i figuren finns
mera gran (Picea abies) och björk (Betula sp.). I trädskiktet finns även flera riktigt grova och
gamla, över 100-åriga överståndare av tall (Pinus sylvestris). Lite gran (Picea abies) och björk
(Betula sp.) förekommer i buskskiktet. I fältskiktet påträffas lingon (Vaccinium vitis-idaea)
och blåbär (Vaccinium myrtillus). I figuren påträffades en häckande järpe (Bonasa bonasa)
och ungfåglar observerades.
Figur A.29. Ca 6-årig, extremt tät tallplantskog med mycket lövträdsplantor och en del gran
(Picea abies). I fältskiktet påträffas lingon (Vaccinium vitis-idaea), ekorrbär (Maianthemum
bifolium), skogsstjärna (Trientalis europaea) och kruståtel (Deschampsia flexuosa).
Figur A.30. En ca 60-årig, gles tallskog. I trädskiktet förekommer mycket sparsamt med gran
(Picea abies). I buskskiktet förekommer lite björk (Betula sp.). I fältskiktet hittas blåbär
(Vaccinium myrtillus).
Figur A.31. En ca 20-årig, tät och ogallrad tallskog. I trädskiktet förekommer nästan enbart
tall (Pinus sylvestris). I buskskiktet och som ett underskikt förekommer lite gran (Picea abies)
och björk (Betula sp.). I fältskiktet påträffas blåbär (Vaccinium myrtillus), skvattram (Ledum
palustre) och kråkbär (Empetrum nigrum).
Figur A.32. En ca 6-årig tallplantskog med mycket björk (Betula sp.) och gran (Picea abies).
I fältskiktet påträffas kruståtel (Deschampsia flexuosa) och lingon (Vaccinium vitis-idaea).
Figur A.33. Figuren utgörs delvis av en hällmarkstallskog med ursprungligt trädskikt, d.v.s
en 80-årig tvinväxt tallskog. Längst i väster mot vägen finns även ett inslag av gran (Picea
abies) i trädskiktet. Buskskiktet är mycket sparsamt. I fältskiktet förekommer blåbär
(Vaccinium myrtillus), skvattram (Ledum palustre), kråkbär (Empetrum nigrum) och lingon
(Vaccinium vitis-idaea).
Figur A.34. Ca 6-årig tallplantskog med rätt stort inslag av lövträdsplantor. I plantskogen
finns även ett visst inslag av gran (Picea abies). I fältskiktet dominerar lingon (Vaccinium
vitis-idaea), duntrave (Epilobium angustifolium) och kruståtel (Deschampsia flexuosa).
Figur A.35. Ca 25-årig, ogallrad och mycket tät tallskog. I trädskiktet finns även ett inslag av
björk (Betula sp.). I buskskiktet finns lite björk (Betula sp.) och gran (Picea abies). I
fältskiktet växer lingon (Vaccinium vitis-idaea) och blåbär (Vaccinium myrtillus).
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Figur A.36. En ca 12-årig tallplantskog. I trädskiktet förekommer även lite björk (Betula sp.).
I söder är tallplantskogen extremt tät. I fältskiktet påträffas kruståtel (Deschampsia flexuosa),
skogsstjärna (Trientalis europaea), hallon (Rubus idaeus), lingon (Vaccinium vitis-idaea) och
blåbär (Vaccinium myrtillus).
Figur A.37. En ca 10-årig, tät granplantskog. Planterad på gammal utdikad åkermark. I
figuren finns även områden som inte varit åkermark och här finns då en ca 15-årig, tät
tallplantskog med rätt stort inslag av björk (Betula sp.) och rönn (Sorbus aucuparia) i
trädskiktet. På ett litet område finns även några grova aspar (Populus tremula). I buskskiktet
förekommer en hel del videbuskar (Salix sp.). I fältskiktet påträffas skogsstjärna (Trientalis
europaea), ängskovall (Melampyrum pratense), lingon (Vaccinium vitis-idaea) och blåbär
(Vaccinium myrtillus). I figuren finns även en ny kalyta längst i söder.
Figur A.38. Ca 30-årig tallskog som ställvis är mycket hårt gallrad. I trädskiktet förekommer
enbart tall (Pinus sylvestris). I buskskiktet förekommer en del enris (Juniperus communis) och
björk (Betula sp.). I fältskiktet dominerar blåbär (Vaccinium myrtillus) och lingon (Vaccinium
vitis-idaea). I figurens västra del finns även en 8-årig tallplantskog.

Bild 4. En mycket stor del av det inventerade området utgörs av jämnåriga, gallrade
tallskogar utan naturvärden som här i figur A.38.
Figur A.39. En 60-årig, ogallrad och tät blandskog med gran (Picea abies) och björk (Betula
sp.) i trädskiktet. Figuren utgörs delvis av gammal åkermark som är försumpad och utdikad. I
trädskiktet förekommer även ett rätt rikligt inslag av asp (Populus tremula) samt ställvis
klibbal (Alnus glutinosa). I fältskiktet påträffas lingon (Vaccinium vitis-idaea), ekorrbär
(Maianthemum bifolium), skogsstjärna (Trientalis europaea), linnea (Linnea borealis) och
ekbräken (Gymnocarpium dryopteris). Skogstypen är frisk moskog (MT). En huggorm
(Vipera berus) påträffades i figuren.
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Delområde B. Krokas ön

Figur B.1. Ca 5-årig tallplantskog med rätt stort inslag av lövträd och sparsamt med granar. I
öster är tallplantskogen ca 10-årig och i norr ca 12-årig. En del överståndare sparade vid
avverkningen, speciellt på försumpade områden. Mycket stenigt i hela figuren. I buskskiktet
förekommer lite rönn (Sorbus aucuparia), gran (Picea abies) och björk (Betula sp.). I
fältskiktet påträffas lingon (Vaccinium vitis-idaea), blåbär (Vaccinium myrtillus), hallon
(Rubus idaeus), stensöta (Polypodium vulgare), ekorrbär (Maianthemum bifolium) och
duntrave (Epilobium angustifolium).
Figur B.2. Över 100-årig och mycket tvinväxt grandominerad barrskog med stort inslag även
av tall (Pinus sylvestris). I trädskiktet förekommer även ett visst inslag av vårtbjörk (Betula
pendula). I figuren finns även en hel del torrträd och döende träd. Figuren är mycket stenig
och det förekommer en hel del stora flyttblock i figuren. Buskskiktet är mycket sparsamt,
ställvis förekommer dock lite undertryckt gran. I fältskiktet förekommer kråkbär (Empetrum
nigrum), lingon (Vaccinium vitis-idaea), blåbär (Vaccinium myrtillus) och ekorrbär
(Maianthemum bifolium). Väldigt mycket skägglav och tagellav växer på granarna. Viktig
livsmiljö enligt skogslagen och hela figuren är frivilligt fredad enligt miljöstödsavtal.
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Bild 5. Figur B.2 är en gammal barrskog som är frivilligt skyddad med miljöstödsavtal.
Figur B.3. Ca 12-årig tallplantskog i fröträdsställning. I trädskiktet förekommer även en hel
del gran (Picea abies) och björk (Betula sp.). I fältskiktet dominerar lingon (Vaccinium vitisidaea), kråkbär (Empetrum nigrum) samt ställvis blåbär (Vaccinium myrtillus). Skogstypen är
torr moskog (VT).
Figur B.4. Figuren består av tallskogar i åldern 20-50 år. På de försumpade och utdikade
områdena i figuren förekommer även rikligt med gran (Picea abies) och björk (Betula sp.) i
trädskiktet, i övrigt förekommer bara tall (Pinus sylvestris). I buskskiktet förekommer lite
gran (Picea abies) och björk (Betula sp.). I fältskiktet växer mestadels lingon (Vaccinium
vitis-idaea), kråkbär (Empetrum nigrum), linnea (Linnea borealis), ekorrbär (Maianthemum
bifolium), vårfryle (Luzula pilosa) samt lite blåbär (Vaccinium myrtillus) och skogsstjärna
(Trientalis europaea). På de försumpade ställena förekommer även skogsfräken (Equisetum
sylvaticum). Skogstypen är torr moskog (VT), i öster ställvis frisk moskog (MT). Strax norr
och söder om myren förekommer även en hel del grova överståndare av tallar (Pinus
sylvestris).
Figur B.5. En liten figur med en 80-årig hällmarkstallskog i något så när naturtillstånd. I
trädskiktet förekommer förutom tall (Pinus sylvestris) även rikligt med björk (Betula sp.) och
gran (Picea abies). I buskskiktet förekommer också en del gran (Picea abies). I fältskiktet
dominerar kråkbär (Empetrum nigrum) och lingon (Vaccinium vitis-idaea).
Figur B.6 30-årig tallskog med enbart tall (Pinus sylvestris) i trädskiktet, men lite björk
(Betula sp.) och gran (Picea abies) växer som ett underskikt. I fältskiktet dominerar blåbär
(Vaccinium myrtillus), ekorrbär (Maianthemum bifolium), skogsstjärna (Trientalis europaea)
och lingon (Vaccinium vitis-idaea).
Figur B.7. Närmare 60-årig blandskog som delvis utgörs av beskogad åker- eller ängsmark. I
skogen hittades taggtråd och stengärdsgårdar som vittnar om att figuren även fungerat som
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betesmark. I trädskiktet förekommer gran (Picea abies), björk (Betula sp.) samt rikligt med
asp (Populus tremula) och en del trädformiga sälgar (Salix caprea). I buskskiktet växer enris
(Juniperus communis), lite björk (Betula sp.) och rönn (Sorbus aucuparia). Fältskiktet är
mycket frodigt med älggräs (Filipendula ulmaria), skogsfräken (Equisetum sylvaticum),
ekbräken (Gymnocarpium dryopteris), kärrviol (Viola palustris), ängsgröe (Poa palustris),
vänderot (Valeriana sambucifolia), borsttistel (Cirsium helenioides), majbräken (Athyrium
filix-femina) och hallon (Rubus idaeus). I figuren finns ett gammal övergivet fähus med
tillhörande uthus. I figuren finns även en gammal åkermark som växt igen men där trädskikt
ännu saknas. Här påträffas i fältskiktet hundfloka (Anthriscus sylvestris), brännässla (Urtica
dioica), älggräs (Filipendula ulmaria), borsttistel (Cirsium helenioides), röda vinbär (Ribes
spicatum), smultron (Fragaria vesca), skogskovall (Melampyrum sylvaticum) och bergsslok
(Melica nutans).
Figur B.8. En liten trädfattig och blöt torvmark. I trädskiktet förekommer enstaka tvinväxta
tallar (Pinus sylvestris). I fältskiktet förekommer rikligt med tuvull (Eriophorum vaginatum)
samt kråkbär (Empetrum nigrum), skvattram (Ledum palustre), hjortron (Rubus
chamaemorus), rosling (Andromeda polifolia) och rundsileshår (Drosera rotundifolia).
Ställvis förekommer även lite flaskstarr (Carex rostrata), vattenklöver (Menyanthes trifoliata)
och storsileshår (Drosera anglica).

Bild 6. En liten trädfattig torvmark i figur B.8.
Figur B.9. 10-årig, gallrad plantskog med enbart tall (Pinus sylvestris). I fältskiktet dominerar
lingon (Vaccinium vitis-idaea) och blåbär (Vaccinium myrtillus). Norr om figuren finns en
vattensamling som omges av en gungflymyr. Här påträffas i fältskiktet vattenklöver
(Menyanthes trifoliata), flaskstarr (Carex rostrata), dystarr (Carex limosa), kråkbär
(Empetrum nigrum), rundsileshår (Drosera rotundifolia), ängsull (Eriophorum
angustifolium), tranbär (Vaccinium oxycoccus), kråkklöver (Potentilla palustris), jungfu marie
nycklar (Dactylorhiza maculata), sumpstarr (Carex magellanica) samt i själva vattnet
nordnäckros (Nymphaea candida).
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Figur B.10. Ca 60-årig tallskog och uppefter vägen även en hällmarkstallskog. Skogen är
dock inte i naturtillstånd. Rätt mycket gran (Picea abies) förekommer som ett underskikt. I
buskskiktet växer lite rönn (Sorbus aucuparia), enris (Juniperus communis) och gran (Picea
abies). I fältskiktet dominerar lingon (Vaccinium vitis-idaea), kråkbär (Empetrum nigrum),
blåbär (Vaccinium myrtillus), skogsfräken (Equisetum sylvaticum) samt på hällmarken även
renlav (Cladonia sp.). Ner mot åkern dominerar däremot gran (Picea abies) och björk (Betula
sp.) i trädskiktet.
Figur B.11. Ca 50-årig blandskog med gran (Picea abies) och björk (Betula sp.) samt ett litet
inslag av tall (Pinus sylvestris) och asp (Populus tremula). I buskskiktet förekommer enbart
lite undertryckt gran (Picea abies). I det sparsamma fältskiktet växer lite blåbär (Vaccinium
myrtillus) och lingon (Vaccinium vitis-idaea). Skogstypen är frisk moskog (MT).
Figur B.12. Mycket oenhetlig och varierande figur som delvis består av en ung, försumpad
och utdikad lövskog. Ställvis förekommer även nya kalytor och små granplanteringar i samma
figur. I trädskiktet förekommer gråal (Alnus incana), björk (Betula sp.) och gran (Picea
abies). Ställvis är skogen ogallrad och mycket tät, men ställvis förekommer även öppna
gläntor. I fältskiktet växer bl.a. brunrör (Calamagrostis purpurea), kruståtel (Deschampsia
flexuosa), duntrave (Epilobium angustifolium), kärrviol (Viola palustris), skogskovall
(Melampyrum sylvaticum), skogsstjärna (Trientalis europaea) och hallon (Rubus idaeus). I
figuren förekommer även en del döda träd i form av gråalsstubbar och torkade klibbalar.
Figur B.13. Försumpad och utdikad, närmare 80-årig granskog. Största delen av figuren är
dock endast ca 60-årig och södra delen endast ca 50-årig. I trädskiktet förekommer också ett
mycket sparsamt inslag av björk (Betula sp.) och tall (Pinus sylvestris). I buskskiktet
förekommer lite björk (Betula sp.) och en del granar (Picea abies). I figuren förekommer en
del gråalsstubbar. I figuren finns kraftiga körvägar. I fältskiktet dominerar lingon (Vaccinium
vitis-idaea) blåbär (Vaccinium myrtillus), ekorrbär (Maianthemum bifolium), linnea (Linnea
borealis) och skogsbräken (Dryopteris carthusiana).
Figur B.14. Flerårig och mångskiktad talldominerad blandskog, där äldsta träden närmar sig
80 år. I trädskiktet och som ett underskikt förekommer rikligt med både gran (Picea abies)
och björk (Betula sp.). På den högsta punkten i figuren växer dock nästan enbart tall (Pinus
sylvestris). Skogen är gallrad och många körvägar finns kors och tvärs i figuren. Längre
norrut i figuren blir figuren nästan björkdominerad med ett underskikt av gran. I fältskiktet
förekommer skogsfräken (Equisetum sylvaticum), lingon (Vaccinium vitis-idaea), blåbär
(Vaccinium myrtillus) och hallon (Rubus idaeus). I söder uppefter vägen påträffades även
ställvis rätt rikligt med knärot (Goodyera repens) i fältskiktet.
Figur B.15. 12-årig tallplantskog med rätt mycket björk (Betula sp.) i trädskiktet. I fältskiktet
växer kruståtel (Deschampsia flexuosa), blåbär (Vaccinium myrtillus), lingon (Vaccinium
vitis-idaea), kråkbär (Emptrum nigrum), skogsstjärna (Trientalis europaea) och hallon (Rubus
idaeus).
Figur B.16. Figuren består till största delen av en tät, ca 30-årig tallskog med inslag av björk
(Betula sp.) i trädskiktet. I buskskiktet förekommer rönn (Sorbus aucuparia), björk (Betula
sp.) och gran (Picea abies). I fältskiktet dominerar lingon (Vaccinium vitis-idaea),
skogsbräken (Dryopteris carthusiana), ekorrbär (Maianthemum bifolium) och blåbär
(Vaccinium myrtillus). Skogstypen är frisk moskog (MT).
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Figur B.17. Tallmyr i naturtillstånd med enbart tvinväxta tallar (Pinus sylvestris) i trädskiktet.
Myren omges av enstaka grövre, över 100-åriga tallar (Pinus sylvestris). Buskskikt saknas. I
fältskiktet påträffas tuvull (Eriophorum vaginatum), kråkbär (Empetrum nigrum), kallgräs
(Scheuzeria palustris), dystarr (Carex limosa), rundsileshår (Drosera rotundifolia),
storsileshår (Drosera anglica) samt lite odon (Vaccinium uliginosum), flaskstarr (Carex
rostrata), stjärnstarr (Carex echinata), norrlandsstarr (Carex aquatilis) och vattenklöver
(Menyanthes trifoliata).

Bild 7. Figur B.17 är områdets största odikade tallmyr i naturtillstånd.
Figur B.18. Figuren består till största delen av en gallrad och gles, ca 60-årig tallskog med
enbart tall (Pinus sylvestris) i trädskiktet. I buskskiktet förekommer lite gran (Picea abies)
och björk (Betula sp.) men sparsamt. I fältskiktet påträffas blåbär (Vaccinium myrtillus),
lingon (Vaccinium vitis-idaea) samt lite hallon (Rubus idaeus), duntrave (Epilobium
angustifolium) och kruståtel (Deschampsia flexuosa).
Figur B.19. Flerårig och mångskiktad granskog som ställvis är hårt gallrad och i figuren finns
breda körstråk. Äldsta granarna närmare 60-åriga, men rikligt ställvis med 80-åriga
tallöverståndare. I trädskiktet finns också en del björk (Betula sp.), men de flesta björkarna är
bortgallrade. I fältskiktet påträffas blåbär (Vaccinium myrtillus), skogsstjärna (Trientalis
europaea) och skogsfräken (Equisetum sylvaticum).
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Delområde C. Sonamo-Gloskäret

Figur C.1. Ca 30-årig tallskog. Ställvis förekommer ett visst inslag av björk (Betula sp.) i
trädskiktet och mycket sparsamt med gran (Picea abies) och contortatall (Pinus contorta). I
buskskiktet förekommer ganska mycket rönn (Sorbus aucuparia) och enris (Juniperus
communis). I fältskiktet påträffas blåbär (Vaccinium myrtillus), ekorrbär (Maianthemum
bifolium), vårfryle (Luzula pilosa) och lingon (Vaccinium vitis-idaea). Skogstypen är frisk
moskog (MT). Vid åkerkanten finns ett stort flyttblock.
Figur C.2. Ca 60-årig, rätt gles tallskog med ett svagt inslag av björk (Betula sp.) och gran
(Picea abies) i trädskiktet. I buskskiktet förekommer gran (Picea abies), rönn (Sorbus
aucuparia) och björk (Betula sp.). I fältskiktet påträffas blåbär (Vaccinium myrtillus),
ekorrbär (Maianthemum bifolium), hönsbär (Cornus suecica), skogsfräken (Equisetum
sylvaticum) och skogsstjärna (Trientalis europaea). Skogstypen är frisk moskog (MT). Längst
i öster intill åkern finns på ett litet område en ca 20-årig, rätt tät tallskog med ett litet inslag av
björk (Betula sp.) i trädskiktet. I buskskiktet förekommer enris (Juniperus communis), rönn
(Sorbus aucuparia) och björk (Betula sp.). I fältskiktet växer blåbär (Vaccinium myrtillus),
linnea (Linnea borealis), ekorrbär (Maianthemum bifolium) och vårfryle (Luzula pilosa).

16

Figur C.3. Ca 6-årig tallplantering med ett stort inslag av björk (Betula sp.) och gran (Picea
abies). I fältskiktet växer hallon (Rubus idaeus), kruståtel (Deschampsia flexuosa), duntrave
(Epilobium angustifolium), lingon (Vaccinium vitis-idaea) och blåbär (Vaccinium myrtillus).
Figur C.4. Lundartad, närmare 80-årig granskog med mycket stort inslag av vårtbjörk (Betula
pendula) i trädskiktet. Skogen blir ännu mer björkdominerad i närheten av Fjälaholmsfladan.
I buskskiktet förekommer lite undertryckt gran (Picea abies) och rönn (Sorbus aucuparia).
Fältskiktet är mycket frodigt och här påträffas blåbär (Vaccinium myrtillus), ekorrbär
(Maianthemum bifolium), harsyra (Oxalis acetosella), ormbär (Paris quadrifolia),
skogsbräken (Dryopteris carthusiana), liljekonvalj (Convallaria majalis), skogskovall
(Melampyrum sylvaticum), smultron (Fragaria vesca), rödblära (Silene dioica) och borsttistel
(Cirsium helenioides). I figuren ingår även en mycket tät, 40-årig granskog som växer på
gammal åkermark. Fältskikt saknas i denna granskog.
Figur C.5. Närmare 80-årig, flerårig och mångskiktad granskog. I trädskiktet finns också ett
stort inslag av vårtbjörk (Betula pendula). I figuren finns även ett litet område på den högsta
punkten bestående av en ca 60-årig tallskog. Buskskiktet är mycket sparsamt. Speciellt i
väster är det mycket stenigt och granarna är här tvinväxta och låga. I fältskiktet påträffas
blåbär (Vaccinium myrtillus), linnea (Linnea borealis), ekorrbär (Maianthemum bifolium) och
skogsstjärna (Trientalis europaea). Skogen är ställvis rätt lik en naturskog med högstubbar,
tickor och en del dött virke, dock är skogen till vissa delar också avverkad. Skogstypen är
frisk moskog (MT). I figuren förekommer flygekorre och spillning påträffades under flera
träd. I figuren finns två holkar som fungerar som flygekorrens boplats (Koordinater/KKJ27
7084921-3288368 och 7084914-3288409).
Figur C.6. Fjälaholmsfladan omges av en mycket bred bård av bladvass (Phragmites
australis). I vassbården växer även kråkklöver (Potentilla palustris), skogsstjärna (Trientalis
europaea) samt riktigt vid stranden även sumpmåra (Galium uliginosum), frossört (Scutellaria
galericulata), missne (Calla palustris), kärrsilja (Peucedanum palustre) och nästan hela
fladan är igenväxt med gäddnate (Potamogeton natans) samt delvis bredkaveldun (Typha
latifolia) och vattenbläddra (Utricularia vulgaris). I väster vid det försumpade området växer
mycket sjöfräken (Equisetum fluviatile), kråkklöver (Potentilla palustris), topplösa
(Lysimachia thyrsiflora) och brunrör (Calamagrostis purpurea).
Figur C.7. Gammal åkermark med två gamla lador. Består i dagsläget av en nästan 50-årig,
gallrad och gles björkskog med så gott som enbart björk (Betula sp.) i trädskiktet. Buskskikt
saknas. Den gamla åkermarken omges av en granskog. I fältskiktet växer bl.a. hundfloka
(Anthriscus sylvestris), älggräs (Filipendula ulmaria), åkerfräken (Equisetum arvense),
skogsbräken (Dryopteris carthusiana), vitpyrola (Pyrola rotundifolia), nysört (Achillea
ptarmica), stenbär (Rubus saxatilis), smörblomma (Ranunculus acris), ängsgröe (Poa
palustris), rödblära (Silene dioica), skogskovall (Melampyrum sylvaticum) och kärrviol (Viola
palustris).
Figur C.8. 12-årig tallplantskog, med enstaka överståndartallar. Enbart tall (Pinus sylvestris)
förekommer i trädskiktet. I buskskiktet förekommer däremot rikligt med rönn (Sorbus
aucuparia), enris (Juniperus communis) och björk (Betula sp.). I fältskiktet växer lingon
(Vaccinium vitis-idaea), blåbär (Vaccinium myrtillus), skogsstjärna (Trientalis europaea),
ekorrbär (Maianthemum bifolium), kruståtel (Deschampsia flexuosa) och duntrave (Epilobium
angustifolium).
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Bild 8. Fjälaholmsfladan (figur C.6) är inventeringsområdets största öppna vattendrag.
Figur C.9. Ca 80-årig granskog med inslag av björk (Betula sp.) i trädskiktet. I fältskiktet
förekommer lite blåbär (Vaccinium myrtillus), lingon (Vaccinium vitis-idaea), linnea (Linnea
borealis), ekorrbär (Maianthemum bifolium), skogsbräken (Dryopteris carthusiana) och
skogsfräken (Equisetum sylvaticum). Figuren är delvis försumpad och utdikad. Potentiell
flygekorrebiotop, men boplatsen och holkarna finns väster om vägen på utsidan av det område
som skall planeras.
Figur C.10. Gallrad och mycket gles, 60-årig tallskog med enbart tall (Pinus sylvestris) i
trädskiktet. I buskskiktet förekommer lite björk (Betula sp.) och rönn (Sorbus aucuparia).
Fältskiktet domineras helt av lingon (Vaccinium vitis-idaea) och blåbär (Vaccinium myrtillus)
samt därtill förekommer ekorrbär (Maianthemum bifolium), linnea (Linnea borealis) och
skogsstjärna (Trientalis europaea). Skogstypen är frisk moskog (MT).
Figur C11. Försumpad och utdikad ca 40-årig, björkdominerad blandskog med inslag av gran
(Picea abies) i trädskiktet. Trädskiktet är flerårigt, ställvis ca 60-årigt och ställvis yngre.
Figuren utgörs av gammal åkermark. I trädskiktet förekommer även gråal (Alnus incana) och
en del klibbalar (Alnus glutinosa). I buskskiktet växer gråal (Alnus incana), björk (Betula sp.)
och vide (Salix sp.) samt ställvis även gran (Picea abies). Mycket frodigt fältskikt där det
ställvis växer kråkklöver (Potentilla palustris), topplösa (Lysimachia thyrsiflora), brunrör
(Calamagrostis purpurea), missne (Caltha palustris), kärrviol (Viola palustris), åkerbär
(Rubus arcticus), norrlandsstarr (Carex aquatilis) och sjöfräken (Equisetum fluviatile). I
figuren finns även små kalytor.
Figur C.12. Består till största delen av en gallrad och gles, ca 50-årig tallskog. Nästan enbart
tall (Pinus sylvestris) finns i trädskiktet. Lite gran (Picea abies) och björk (Betula sp.) växer i
buskskiktet. Längre norrut består figuren av en ca 40-årig blandskog med tall (Pinus
sylvestris) och mycket björk (Betula sp.). I fältskiktet dominerar lingon (Vaccinium vitisidaea), blåbär (Vaccinium myrtillus), hallon (Rubus idaeus) och kruståtel (Deschampsia
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flexuosa). Skogstypen är frisk moskog (MT). Figuren utgörs delvis eventuellt av en gammal
avstjälpningsplats med mycket skräp och en del vattengropar. Här påträffades även stensöta
(Polypodium vulgare). Figuren övergår i norr till en frodig 60-årig björkdominerad blandskog
med inslag av klibbal (Alnus glutinosa), gråal (Alnus incana) samt en del granar (Picea
abies). I buskskiktet förekommer enris (Juniperus communis) och en del gran (Picea abies). I
det mycket frodiga fältskiktet förekommer skogspipa (Angelica sylvestris), rödblära (Silene
dioica), hundfloka (Anthriscus sylvestris), ekbräken (Gymnocarpium dryopteris), skogsbräken
(Dryopteris carthusiana), hässlebrodd (Millium effesum), ekorrbär (Maianthemum bifolium)
och skogskovall (Melampyrum sylvaticum).
Figur C.13. 10-årig tallplantskog med rikligt inslag av björk (Betula sp.) samt även lite gran
(Picea abies) i trädskiktet. I buskskiktet förekommer mycket rönn (Sorbus aucuparia) som
delvis är kraftigt betad av älg. En del grova överståndare av tall (Pinus sylvestris) förekommer
i figuren. I fältskiktet dominerar kruståtel (Deschampsia flexuosa) helt och dessutom
förekommer lite lingon (Vaccinium vitis-idaea) och duntrave (Epilobium angustifolium).
Figur C.14. På den högsta punkten finns ett mycket stort stenrummel med ursprungligt
trädskikt bestående av 100-åriga tallar (Pinus sylvestris), vårtbjörkar (Betula pendula) och
granar (Picea abies). Inget buskskikt förekommer. I fältskiktet dominerar lingon (Vaccinium
vitis-idaea) och kråkbär (Empetrum nigrum). Figuren är mycket stenig och här finns mycket
hölster och gryt.
Figur C.15. Ca 70-årig, gles tallskog. I trädskiktet förekommer så gott som enbart tall (Pinus
sylvestris). I buskskiktet växer däremot också björk (Betula sp.) och gran (Picea abies). I
fältskiktet växer ekorrbär (Maianthemum bifolium), linnea (Linnea borealis), skogsstjärna
(Trientalis europaea), lingon (Vaccinium vitis-idaea) och blåbär (Vaccinium myrtillus).
Skogstypen är frisk moskog (MT). Figuren är mycket stenig. I figuren finns en liten våtmark
där det växer bl.a. topplösa (Lysimachia thyrsiflora), vattenklöver (Menyanthes trifoliata),
gråstarr (Carex canescens) och missne (Caltha palustris).
Figur C.16. Figuren utgörs delvis av hällmarkstallskog som dock inte är i naturtillstånd.
Trädskiktet domineras helt av ca 80-åriga tallar (Pinus sylvestris), men tallar förekommer
även som ett underskikt. Ställvis förekommer även lite björk (Betula sp.) och gran (Picea
abies) som ett underskikt. I fältskiktet dominerar lingon (Vaccinium vitis-idaea) och kråkbär
(Empetrum nigrum). Dessutom förekommer lite renlav (Cladonia sp.) och islandslav
(Cetraria islandica). På fuktiga platser i figuren växer även skvattram (Ledum palustre) och
odon (Vaccinium oxycoccus).
Figur C.17. Ca 20-årig, tät tallskog med enbart tall (Pinus sylvestris) i trädskiktet. I
buskskiktet förekommer sparsamt med björk (Betula sp.). I öster är tallskogen endast ca 10årig och här även delvis planterad med gran. Allra längst i söder är tallskogen ca 20 år. I
fältskiktet förekommer kråkbär (Empetrum nigrum), ekorrbär (Maianthemum bifolium),
blåbär (Vaccinium myrtillus), skogsstjärna (Trientalis europaea) och lingon (Vaccinium vitisidaea). Skogstypen är typisk torr moskog (VT). I figuren förekommer flera stora stenblock.
Figur C.18. En mycket oenhetlig figur som är försumpad och utdikad och utgörs av en under
40-årig blandskog. I trädskiktet förekommer glasbjörk (Betula pubescens), gran (Picea abies)
och tall (Pinus sylvestris). Ställvis är figuren också avverkad och ställvis är skogen lite äldre. I
buskskiktet förekommer mycket björksly. I fältskiktet förekommer mycket gråstarr (Carex
canescens). Figuren övergår i sydost till en björkskog med mycket bladvass (Phragmites
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australis) och tranbär (Vaccinium oxycoccus) i fältskiktet. Själva gyttjeflagan är
fortsättningsvis öppen, men där finns väldigt lite vatten. Sjön omges av ett mycket tätt och
högt, närmare 2,5 meter högt bestånd av bladvass (Phragmites australis). I sjön växer bl.a.
agnsäv (Eloacharis uniglumis),
Figur C.19. I öster består figuren av en ung, ca 5-årig granskog. I väster finns en ca 30-årig
björkskog. I granskogen finns också väldigt mycket lövträdsplantor. I buskskiktet växer
mycket vide (Salix sp.). I fältskiktet påträffas skogspipa (Angelica sylvestris), duntrave
(Epilobium angustifolium), hundfloka (Anthriscus sylvestris), brännässla (Urtica dioica) och
hallon (Rubus idaeus).
Figur C.20. Figurerna är nyligen avverkade och ännu inte planterade. Norr om vägen är en
del överståndare av björk sparade vid avverkningen. Mycket frodigt fältskikt med bl.a.
kruståtel (Deschampsia flexuosa), duntrave (Epilobium angustifolium) och brunrör
(Calamagrostis purpurea) samt en hel del lövträdsplantor på kommande.
Figur C.21. Gallrad och rätt gles ca 8-årig tallplantskog. Björkslyet är bortgallrat nyligen och
enbart tall (Pinus sylvestris) förekommer. I fältskiktet påträffas lingon (Vaccinium vitisidaea), blåbär (Vaccinium myrtillus), ekorrbär (Maianthemum bifolium) och skogsstjärna
(Trientalis europaea). Skogstypen är frisk moskog (MT).
Figur C.22. 15-årig tallplantskog med ett litet inslag av björk (Betula sp.) och gran (Picea
abies) i trädskiktet. I buskskiktet förekommer en del rönn (Sorbus aucuparia). I fältskiktet
dominerar lingon (Vaccinium vitis-idaea), blåbär (Vaccinium myrtillus) och duntrave
(Epilobium angustifolium) samt hallon (Rubus idaeus).
Figur C.23. Ca 20-årig rätt tät tallskog. I trädskiktet förekommer så gott som enbart tall
(Pinus sylvestris). I buskskiktet förekommer lite björk (Betula sp.). I fältskiktet dominerar
blåbär (Vaccinium myrtillus) och lingon (Vaccinium vitis-idaea). I figuren finns också en liten
odikad myrmark som är i nära naturtillstånd. I trädskiktet förekommer mest tvinväxta tallar
(Pinus sylvestris) och en del björk (Betula sp.) i buskskiktet. I fältskiktet förekommer tuvull
(Eriophorum vaginatum), tranbär (Vaccinium oxycoccus) och hjortron (Rubus chamaemorus).
Figur C.24. Mycket oenhetlig figur, dels gamla grustäktsgropar och sandgropar som delvis är
vattenfyllda. Mestadels är skogen under 40-årig. Trädskiktet domineras av gråal (Alnus
incana) vid de gamla groparna. Omgivande skog är högst 60 år och består av tall (Pinus
sylvestris), björk (Betula sp.) och gran (Picea abies). I trädskiktet förekommer även en del asp
(Populus tremula). Längst i norr i figuren finns ett litet område med en 5-årig tallplantskog. I
fältskiktet påträffas lingon (Vaccinium vitis-idaea) och ekorrbär (Maianthemum bifolium).
Figur C.25. Ca 60-årig tvinväxt tallskog, som växer delvis på hällmark men är inte i
naturtillstånd. Skogen är mycket gles med enbart tall (Pinus sylvestris) i trädskiktet. Längre
österut övergår figuren mer i en under 40-årig, rätt tät tallekonomiskog och här förekommer
både asp (Populus tremula), björk (Betula sp.) och gran (Picea abies). I sydväst är tallskogen
ca 25-årig. Som ett underskikt förekommer ställvis lite björk (Betula sp.). I buskskiktet
förekommer lite tallplantor och björk. I fältskiktet växer kråkbär (Empetrum nigrum),
skvattram (Ledum palustre), lingon (Vaccinium vitis-idaea), renlav (Cladonia sp.), islandslav
(Cetraria islandica) och odon (Vaccinium uliginosum). Skogstypen är torr moskog (VT).
Figuren är mycket stenig. I figuren påträffades en tjäder (Tetrao urogallus).
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Figur C.26. Försumpad och kraftigt utdikad ca 60-årig tallmyr. I trädskiktet förekommer
enbart tall (Pinus sylvestris) och skogen är delvis i naturtillstånd trots små avverkningar.
Södra delen av figuren är dock dominerad av ca 30-årig björkskog med inslag av tall. I
buskskiktet förekommer ställvis lite björk (Betula sp.). I fältskiktet påträffas rikligt med
kråkbär (Empetrum nigrum), lingon (Vaccinium vitis-idaea), skvattram (Ledum palustre),
tuvull (Eriophorum vaginatum), gråstarr (Carex canescens) och hjortron (Rubus
chamaemorus). I dikeskanterna förekommer även brunrör (Calamagrostis purpurea) och
hallon (Rubus idaeus).
Figur C.27. Två stycken nyligen avverkade områden som ännu inte är planterade men där det
växer mycket lövträdsplantor.
Figur C.28. Mycket fin betesmark för kor kring det massiva flyttblocket, Kärnstenen.

Bild 9. Kring det stora flyttblocket, Kärnstenen, finns en landskapsmässigt tilltalande
betesmark för kor i figur C.28.
Figur C.29. En liten figur med en flerårig och mångskiktad, närmare 80-årig granskog på
mycket stenig mark. I trädskiktet förekommer även en del björk (Betula sp.). I fältskiktet
dominerar lingon (Vaccinium vitis-idaea) och linnea (Linnea borealis) på stenarna
förekommer även stensöta (Polypodium vulgare). Extremt svårforcerad terräng.
Figur C.30. Under 25-årig, ogallrad och ställvis mycket tät tallplantskog med rätt mycket
lövträdsplantor. I trädskiktet förekommer en del överståndare av gran (Picea abies) och tall
(Pinus sylvestris). I figuren finns även fragment med äldre skog, speciellt utefter åkerkanten.
Här växer mera gran (Picea abies) och ställvis är granarna närmare 80-åriga. I fältskiktet
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dominerar lingon (Vaccinium vitis-idaea) och ekorrbär (Maianthemum bifolium). Skogstypen
är till största delen torr moskog (VT). Figuren är delvis också försumpad och utdikad.
Figur C.31. Gallrad och plockhuggen ca 40-årig lövblandskog med inslag av gran (Picea
abies) i trädskiktet. I trädskiktet förekommer gråal (Alnus incana) och asp (Populus tremula).
I buskskiktet förekommer mycket rönn (Sorbus aucuparia). I fältskiktet förekommer mycket
skogspipa (Angelica sylvestris), hässlebrodd (Milium effusum), skogsbräken (Dryopteris
carthusiana), ekbräken (Gymnocarpium dryopteris), ormbär (Paris quadrifolia), liljekonvalj
(Convallaria majalis), skogskovall (Melampyrum sylvaticum) och blåbär (Vaccinium
myrtillus)

5. Flygekorre
Flygekorren räknas som en sårbar art (VU) enligt den nyaste klassificeringen av våra
utrotningshotade arter 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 förekommer flygekorre i två olika figurer. I figur C.5 söder om
Fjälaholmsfladan påträffades spillning under inventeringen och där finns också två olika
holkar som fungerar som flygekorrens bo- och rastplats. Det andra stället där flygekorre har
påträffats är figur A.3 i centrum av byn, nära den gamla skolan. Här hittades inga spår 2013,
men enligt Ralf Wistbacka har här under vissa år funnits flygekorre och boplatsen har funnits
i något hålträd i de aspar som finns alldeles intill den gamla skolan.

6. Fåglar
Inom det inventerade området påträffades ett stort antal häckande fågelarter. En
sammanfattning av dessa arter finns uppräknade i tabell 1. Av de påträffade arterna är dock de
flesta sådana allmänna arter som inte på något vis är utrotningshotade eller sällsynta.
Undantaget utgörs i detta fall av tjädern (NT). En tjädertupp påträffades i figur C.25 vid
Krokasön. Enligt uppgifter av jägare förekommer mycket sparsamt med tjäder i Eugmo och
Larsmo, men årligen påträffas 1-2 föryngringar. Spelplatsen ligger enligt jägarna betydligt
längre norrut och utanför detta inventeringsområde. Också orren, som räknas som
hänsynskrävande (NT), torde förekomma i området. Däremot finns enligt de intervjuade
jägarna ingen betydande spelplats inom området (Eugmo jaktförening, muntlig delgivning
genom Glenn Vikström och Jonny Svenfelt). I Västerbyn finns tre våtmarker eller sjöar, varav
den helt igenväxta Gyttjeflag (C.18) saknar totalt betydelse för häckande fåglar. Däremot har
Storträsket (A.10) och Fjälaholmsfladan (C.6) en viss betydelse som häckningslokal för
sjöfåglar och vadare. I dessa våtmarker häckar bl.a. knipa, gräsand, enkelbeckasin, trana och
skogssnäppa. I Fjälaholmsfladan kunde man också tänka sig att smålommen skulle häcka,
men ingen häckning har noterats trots att man inventerat lommar i Larsmo under hela 1990talet och 2000-talet (Larsmo miljöbyrå, opublicerat material). En s.k. direktivart som häckar i
området är järpen och järpen är också mycket allmän överlag i Larsmo. Inom det inventerade
området finns heller inget område som är viktigt för rastande eller flyttande fåglar, t.ex. stora,
öppna åkermarker.
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Tabell 1. Fågelarter som påträffades häckande på inventeringsområdet
Art
Grönfink
Grönsiska
Trana

Carduelis chloris
Carduelis spinus
Grus grus

Enkelbeckasin
Gallinago gallinago
Skogssnäppa
Tringa ochropus
Ringduva
Columba palumbus
Hussvala
Delichon urbica
Större hackspett
Dendrocopus major
Gulsparv
Emberiza citrinella
Rödhake
Erithacus rubecula
Svartvit flugsnappare
Ficedula hypoleuca
Bofink
Fringilla coelebs
Törnskata
Lanius collurio
Sädesärla
Motacilla alba
Blåmes
Parus caeruleus
Knipa
Bucephala clangula
Gräsand
Anas platyrhyncos
Tofsmes
Parus cristatus
Talgmes
Parus major
Talltita
Parus montanus
Gråsparv
Passer domesticus
Rödstjärt
Phoenicurus phoenicurus
Gransångare
Phylloscopus collybita
Lövsångare
Phylloscopus trochilus
Skata
Pica pica
Järnsparv
Prunella modularis
Domherre
Pyrrhyla pyrrhyla
Kungsfågel
Regulus regulus
Morkulla
Scolopax rusticola
Trädgårdssångare
Sylvia borin
Rödvingetrast
Turdus iliacus
Koltrast
Turdus merula
Järpe
Bonasa bonasa
Tjäder
Björktrast
Busksångare
Törnsångare
Grönsångare

Tetrao urogallus
Turdus pilaris
Acrocephalus
dumetorum
Sylvia communis
Phylloscopus sibilatrix

Anmärkning
Enstaka par
Allmän
2 häckande par vid
Storträsket och
Fjälaholmsfladan
1 häckande par i Storträsket
1 par vid Storträsket
Mycket allmän
Allmän
Allmän
Allmän
Allmän
Allmän
Mycket allmän
1 häckande par i C.24
Allmän
Allmän
1 par i Fjälaholmsflagan
1 par i Fjälaholmsflagan
Åtminstone ett par
Allmän
Enstaka par
Flera par i Västerbyn
Enstaka par
Enstaka par
Mycket allmän
Allmän
Enstaka par
Åtminstone ett par
Flera par
Allmän
Allmän
Allmän
Allmän
Åtminstone ett häckande par
i A.28
1 tupp observerades i C.25
Allmän
1 par häckade 2007 i figur
A.7
1 par häckade i A.7
1 par 2011 i figur A.7

Hotgrad

NT

NT
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7. Övrig fauna
Under inventeringen påträffades i området ekorre (Sciurus vulgaris) och ekorren förekom
också på andra ställen talrikt under 2013. I området påträffades spår av rådjur (Capreolus
capreolus). Under inventeringen observerades också spillning och spår av älg (Alces alces). I
området förekommer åtminstone tidvis antagligen samtliga i Finland vanliga däggdjursarter.

8. Rekommendationer för uppgörande av planen
Inom det inventerade området hittades några naturtyper som är skyddade enligt vattenlagen
och/eller skogslagen. Däremot observerades inte några sällsynta eller utrotningshotade växter
eller fåglar i området. I området finns också flygekorre i två olika figurer. De områden som
bör beaktas i samband med uppgörande av delgeneralplanen finns uppräknade i tabell 1.
Tabell 1. Skyddsvärda figurer inom det inventerade området.
Figur
A.3

A.10
B.2
B.8
B.17
C.5

C.6
C.18
C.28

Orsak
Förekomst av flygekorre

Anmärkning
Hela figuren med den gamla
granskogen borde sparas.
Naturskyddslagen
Storträsket är viktigt våtmark för häckande fåglar
Endast vattnet inklusive
strandvegetationen sparas
Mycket gammal tvinväxt granskog på mycket Skogslagen. Miljöstödsavtal
blockrik mark i naturtillstånd.
En liten trädfattig torvmark i naturtillstånd
Skogslagen.
Tallmyr i naturtillstånd. Enda inom det inventerade Ej skyddad enligt lag, men
området. Viktig för mångfalden
kunde ändå sparas
Förekomst av flygekorre. Boplats i två olika holkar Speciellt figurens östra del,
(Koordinater/KKJ27
7084921-3288368
och intill vattnet är värdefullt och
7084914-3288409)
bör sparas i sin helhet.
Naturskyddslagen.
Flada i naturtillstånd. Viktig lekplats för fisk. Vattenlagen och skogslagen.
Viktig för häckande fågel.
Gyttjeflag är delvis en viktig våtmark för fåglar.
Ej skyddad enligt lag, men
kunde ändå sparas
Landskapsmässigt tilltalande betesmark. Mycket Ej skyddad enligt lag, men
stort flyttblock (Kärnstenen)
kunde ändå sparas
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