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1. Inledning
Larsmo kommun har påbörjat arbetet med att uppgöra en ny och utvidgad delgeneraplan för
Bosund by i Larsmo kommun. 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 Bosund omfattar en inventering av växter och
naturtyper, inventering av häckande fåglar, flygekorre, åkergroda 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 i början av
juni 2017. Inventering av häckande fåglar gjordes samtidigt med växt- och
naturtypsinventeringen under den optimala inventeringstidpunkten för fåglar i början av juni
(perioden 1-10.6 2017). Fågelinventeringen gjordes under den tidiga morgonen (kl. 4.0010.00) då fåglarna sjunger som aktivast. Observationer av fåglar under de övriga
inventeringarna har förstås också noterats och tagits i beaktande. Naturinventeringen omfattar
även en inventering av åkergroda i områdets sjöar och andra lämpliga vattendrag. Åkergrodan
inventerades genom att lyssna på dess läte under dess spelperiod från slutet av april till mitten
av maj. Inventering av åkergroda utfördes på kvällen och natten (kl. 21.00-23.30) den 15.5
2017. Inventeringstidpunkten är något sen, men våren 2017 var också mycket kall och sen,
vilket gjorde att åkergrodorna spelade aktivt ännu i mitten av maj.
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 i samband med växtoch naturtypsinventeringen i början av juni 2017. Information om tidigare förekomster av
flygekorre finns också tack vare undersökningar som Ralf Wistbacka i Larsmo gjort under ett
tiotal år. Inom undersökningsområdet finns ännu ett rätt stort antal holkar utplacerade i
terrängen som satts upp i samband med dessa undersökningar.
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 juli respektive augusti. Inventeringen av
fladdermössen gjordes den 10-11.7 och 17-18.8. 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.
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Ihållande regn, kyla och hård vind minskar nämligen märkbart fladdermössens aktivitet och
rörelse och försvårar också arbetet för inventeraren. Inventeringen av fladdermössen gjordes
med cykel eller till fots och hela området inventerades. Spår och direkta observationer av
däggdjur noterades givetvis också och finns omnämnda i texten. Delar av området har redan
år 2012 inventerats i samband med att man uppgjorde en detaljplan för Murmästar i Bosund
(Kanckos 2012). Resultatet från den inventeringen har kunnat beaktas också i denna
inventering. Denna naturinventering har i sin helhet gjorts av FM biolog Mattias Kanckos från
essnature.

3. Allmän beskrivning av området
Delgeneralplaneområdet omfattar så gott som hela byn Bosund och är närmare 600 hektar
stort. Största delen av området ligger norr om Larsmovägen, men en mindre del vid Sandarna
ligger även söder om Larsmovägen. Avståndet till Larsmo kommuns centrum i Holm är ca 9
km och till Karleby är det ca 14 km. I öster gränsar området till Öja och kommungränsen mot
Karleby. Området är i de centrala delarna kraftigt utbyggd med rätt tät bebyggelse av
egnahemshus, men i utkanterna finns även rätt vidsträckta skogsområden utan bebyggelse.
Inom det inventerade finns flera vattendrag av vilket, det största Hermassundet ligger mitt i
delgeneralplaneområdet. Dessutom finns flera mindre sjöar och gölar, men inga rinnande
vattendrag, förutom bäckarna mellan sunden. I området förekommer skogar i alla åldrar från
unga plantskogar till flera hundra år gammal hällmarkstallskog i områdets södra del.
Utmärkande för området är den stora andelen beskogade eller igenväxande åkermarker,
endast ett par procent av det som tidigare varit åkermark brukas numera och jordbruket håller
helt på att upphöra i Bosund.

Bild 1. Översiktskarta över inventeringsområdets läge (rött streckat område) 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 öka åskådligheten har området delats upp i olika
delområden och för varje delområde har uppgjorts en figurkarta. Indelningen i delområden
följer inga naturliga gränser utan är endast uppgjord för underlätta rapporteringen.

Delområde A. Sandarna

Figur A.1. Ett litet område med en 80-årig barrblandskog. I trädskiktet förekommer lika
mycket gran (Picea abies) och tall (Pinus sylvestris). I fältskiktet dominerar lingon
(Vaccinium vitis-idaea) och blåbär (Vaccinium myrtillus). Figuren utgör delvis av tomtmark
ner vid stranden. Skogstypen är frisk moskog (MT).
Figur A.2. Ca 25-årig, tät tallskog som delvis växer på hällmark. I trädskiktet förekommer
enbart tall (Pinus sylvestris). Buskskikt saknas. I fältskiktet förekommer ljung (Calluna
vulgaris), lingon (Vaccinium vitis-idaea) och kråkbär (Empetrum nigrum). På hällmarkerna
förekommer ännu kvarstående 100-åriga tallar.
Figur A.3. Över 100-årig, mycket gles tallskog. I trädskiktet förekommer enstaka granar
(Picea abies), men som ett underskikt förekommer mera granar. Buskskikt saknas. I
fältskiktet dominerar lingon (Vaccinium vitis-idaea), kråkbär (Empetrum nigrum) och blåbär
(Vaccinium myrtillus). Skogen växer delvis på hällmark och skogstypen är torr moskog (VT).
Figur A.4. Figuren utgör delvis av en över 80-årig barrblandskog med inslag av lövträd, björk
(Betula spp) och asp (Populus tremula) i åkerkanten och närmare husen. Underväxtligheten är
till största delen bortröjd. I fältskiktet växer blåbär (Vaccinium myrtillus), lingon (Vaccinium
vitis-idaea), harsyra (Oxalis acetosella), skogsbräken (Dryopteris carthusiana), ekorrbär
(Maianthemum bifolium) och ekbräken (Gymnocarpium dryopteris). I figuren förekommer
flygekorre.
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Figur A.5. 60-årig, gallrad och gles, talldominerad blandskog. I trädskiktet förekommer ett
rätt stort inslag av vårtbjörk (Betula pendula) samt lite gran (Picea abies). I buskskiktet
förekommer björk (Betula spp.), rönn (Sorbus aucuparia), gran (Picea abies) och enris
(Juniperus communis). I fältskiktet dominerar lingon (Vaccinium vitis-idaea), blåbär
(Vaccinium myrtillus) och vårfryle (Luzula pilosa). I figuren förekommer även en del
försumpade områden där skogen är närmare 80 år och utan inslag av björk (Betula spp.) i
trädskiktet. Här förekommer rikligt med skvattram (Rhododendron tomentosum) i fältskiktet.
Figur A.6. Över 100-årig tvinvuxen tallskog som delvis växer på hällmark. I trädskiktet
förekommer så gott som enbart tall (Pinus sylvestris), ställvis förekommer ett litet inslag av
gran (Picea abies). I buskiktet påträffas mycket sparsamt med tall (Pinus sylvestris) och gran
(Picea abies). I fältskiktet dominerar lingon (Vaccinium vitis-idaea), skvattram
(Rhododendron tomentosum) och kråkbär (Empetrum nigrum), ställvis finns även lite blåbär
(Vaccinium myrtillus). Skogstypen är torr moskog (VT).
Figur A.7. Mycket gammal, troligen över eller närmare 200-årig tallskog. I trädskiktet växer
riktigt grova, gamla, knotiga tallar med grov s.k. sköldbark. Som ett underskikt förekommer
lite gran (Picea abies), även i trädskiktet förekommer enstaka granar. Buskskiktet är mycket
sparsamt, ställvis förekommer lite gran. I fältskiktet växer blåbär (Vaccinium myrtillus),
lingon (Vaccinium vitis-idaea) och kråkbär (Empetrum nigrum). Skogen är med sin gamla
ålder rätt unik för nejden och kunde bevaras.

Bild 2. Mycket gammal tallskog i figur A.7 vid Sandarna med över 150-åriga tallar.
Figur A8. Ca 6-årig, rätt tät tallplantskog. I trädskiktet förekommer enbart tall (Pinus
sylvestris). I fältskiktet dominerar lingon (Vaccinium vitis-idaea), blåbär (Vaccinium
myrtillus), vårfryle (Luzula pilosa), kråkbär (Empetrum nigrum) och gräsväxtlighet.
Skogstypen är torr moskog (VT).
Figur A.9. Ca 12-årig, gallrad, men ändå rätt tät tallplantskog.. I trädskiktet förekommer
enbart tall (Pinus sylvestris). I fältskiktet dominerar lingon (Vaccinium vitis-idaea), blåbär
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(Vaccinium myrtillus), vårfryle (Luzula pilosa), kråkbär (Empetrum nigrum) och
gräsväxtlighet. Skogstypen är torr moskog (VT).
Figur A.10. En 80-årig talldominerad blandskog med stort inslag av gran (Picea abies) i
trädskiktet. I trädskiktet förekommer även lite vårtbjörk (Betula pendula). I buskiktet växer
allmänt gran (Picea abies). Figuren är utdikad. I fältskiktet dominerar blåbär (Vaccinium
myrtillus), linnea (Linnea borealis) och lingon (Vaccinium vitis-idaea). Figuren fortsätter
längre söderut utanför inventeringsområdet. I figuren påträffades lite spår av flygekorre.
Figur A.11. Beskogad åkermark med en ca 40-årig tallskog. I trädskiktet förekommer enstaka
granar (Picea abies). I buskskiktet förekommer lite mera gran (Picea abies). I fältskiktet
förekommer rikligt med gräsväxtlighet samt åkerbär (Rubus arcticus), vårfryle (Luzula
pilosa), lingon (Vaccinium vitis-idaea), blåbär (Vaccinium myrtillus), harsyra (Oxalis
acetosella) och ekorrbär (Maianthemum bifolium).
Figur A.12. Ca 20-årig tallskog. I trädskiktet förekommer enbart tall (Pinus sylvestris). I
buskskiktet förekommer lite gran (Picea abies) och björk (Betula spp.) i buskskiktet. I
fältskiktet dominerar lingon (Vaccinium vitis-idaea), kråkbär (Empetrum nigrum), ekorrbär
(Maianthemum bifolium), linnea (Linnea borealis) och blåbär (Vaccinium myrtillus).
Skogstypen är frisk moskog (MT).
Figur A.13. En varierande figur. Dels gammal beskogad åkermark och dels ett område där
man dumpat jordmassor och stenar. I figuren förekommer en mycket varierande skog. Ställvis
växer en ung, under 20-årig snårig lövblandskog med björk (Betula spp.) och vide (Salix spp).
I området växer också en ca 40-årig björkskog med ett underskikt av gran (Picea abies) och
rönn (Sorbus aucuparia). I fältskiktet växer mest ruderatväxtlighet samt rikligt med hallon
(Rubus idaeus).
Figur A.14. Ca 60-årig, försumpad blandskog. I figuren har man tidigare idkat marktäkt och
spår efter verksamheten syns ännu i terrängen. Skogen är i söder dominerad av tall (Pinus
sylvestris) och i norr dominerad av björk (Betula spp.). Skogen är ojämn, flerårig och
mångskiktad. Som ett underskikt och i buskskiktet förekommer ett inslag av gran (Picea
abies). I buskskiktet förekommer även lite björk (Betula spp.) och enris (Juniperus
communis). I fältskiktet påträffas blåbär (Vaccinium myrtillus), lingon (Vaccinium vitis-idaea)
och odon (Vaccinium uliginosum)
Figur A.15. Gammal åker- eller ängsmark som beskogats på naturlig väg. I figuren växer nu
en över 50-årig björkdominerad blandskog. I trädskiktet förekommer ett stort inslag av gråal
(Alnus incana), tall (Pinus sylvestris) samt lite asp (Populus tremula) och som ett underskikt
växer gran (Picea abies). I fältskiktet påträffas bl.a. vårfryle (Luzula pilosa), skogsstjärna
(Trientalis europaea), harsyra (Oxalis acetosella), kvickrot (Elytrigia repens), hundfloka
(Anthriscus sylvestris), åkerbär (Rubus arcticus), ormbär (Paris quadrifolia), ekorrbär
(Maianthemum bifolium), smörblomma (Ranunculus acris), åkerfräken (Equisetum arvense)
och borsttistel (Cirsium helenioides).
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Delområde B. Brännbacken

Figur B.1. Försumpat och kraftigt utdikat kärr med en gallrad, plockhuggen flerårig och
mångskiktad varierande blandskog. I trädskiktet finns ställvis överståndare av ca 80-åriga
granar (Picea abies), tallar (Pinus sylvestris) och björkar (Betula spp.). Största delen av
trädskiktet är dock betydligt yngre. I buskskiktet förekommer allmänt gran (Picea abies). I
fältskiktet dominerar lingon (Vaccinium vitis-idaea) och tuvull (Eriophorum vaginatum).
Figur B.2. Ca 2-årig granplantering. Vid avverkningen har endast en handfull torra träd
sparats. Rikligt med lövsly och rönn (Sorbus aucuparia) i planteringen. I fältskiktet dominerar
blåbär (Vaccinium myrtillus), lingon (Vaccinium vitis-idaea), ekorrbär (Maianthemum
bifolium), vårfryle (Luzula pilosa) och duntrave (Epilobium angustifolium).
Figur B.3. Närmare 100-årig tallskog. I trädskiktet förekommer nästan enbart tall (Pinus
sylvestris), men som ett underskikt förekommer rätt rikligt med björk (Betula spp.) och gran
(Picea abies). I buskskiktet påträffas enris (Juniperus communis), gran (Picea abies) och
björk (Betula spp.) allmänt. I fältskiktet dominerar lingon (Vaccinium vitis-idaea), blåbär
(Vaccinium myrtillus), ekorrbär (Maianthemum bifolium) och vårfryle (Luzula pilosa),
skvattram (Rhododendron tomentosum), kråkbär (Empetrum nigrum) och ljung (Calluna
vulgaris). Figuren ligger delvis på hällmark. Skogstypen är ändå frisk moskog (MT).
Figur B.4. Ca 15-årig tallplantskog med ett inslag av gran (Picea abies). Som överståndare i
trädskiktet förekommer enstaka grova frötallar (Pinus sylvestris). I fältskiktet dominerar
kråkbär (Empetrum nigrum) och lingon (Vaccinium vitis-idaea). Skogstypen är torr moskog
(VT).
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Bild 3. Ca 2-årig granplantering i figur B.2

Bild 4. Bosund vandringsled går här genom en 100-årig tallskog i figur B.3
Figur B.5. I väster ca 35-årig tallskog och i öster ca 20-årig tallskog. I trädskiktet
förekommer så gott som enbart tall (Pinus sylvestris). Buskskiktet är sparsamt. I fältskiktet
påträffas lingon (Vaccinium vitis-idaea), kråkbär (Empetrum nigrum), blåbär (Vaccinium
myrtillus), ekorrbär (Maianthemum bifolium), ljung (Calluna vulgaris) samt skvattram
(Rhododendron tomentosum). Skogstypen är torr moskog (VT).
Figur B.6. Ca 60-årig, gallrad och rätt gles talldominerad barrblandskog. Speciellt i söder
förekommer även äldre träd, ca 80-åriga tallöverståndare i trädskiktet. I buskskiktet växer
enris (Juniperus communis). I fältskiktet dominerar lingon (Vaccinium vitis-idaea) och blåbär
(Vaccinium myrtillus)
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Figur B.7. Ca 10-årig tallplantskog med ett rätt stort inslag av björk (Betula spp.) och några
enstaka granar (Picea abies). Plantskogen är i något skede gallrad. I buskskiktet växer björk
(Betula spp.) och vide (Salix spp.). I fältskiktet växer lingon (Vaccinium vitis-idaea), blåbär
(Vaccinium myrtillus), vårfryle (Luzula pilosa) och gräsväxtlighet.
Figur B.8. Beskogad åkermark där det nu växer en ca 40-årig björkskog. I trädskiktet finns
nästan enbart vårtbjörk (Betula pendula), eventuellt ställvis enstaka glasbjörkar (Betula
pubescens). Buskskikt saknas nästan, ställvis växer några videbuskar (Salix spp.) och rönn
(Sorbus aucuparia). I fältskiktet dominerar älggräs (Filipendula ulmaria), rödblära (Silene
dioica), brännässla (Urtica dioica), borsttistel (Cirsium helenioides), åkerbär (Rubus
arcticus), duntrave (Epilobium angustifolium) och åkerfräken (Equisetum arvense).
Figur B.9. Ca 40-årig tallskog. Som ett underskikt förekommer ställvis lite gran (Picea abies)
och björk (Betula spp.). Skogen är ställvis gallrad, men på övriga ställen är skogen tät. I
buskskiktet växer enris (Juniperus communis) och gran (Picea abies). I fältskiktet dominerar
lingon (Vaccinium vitis-idaea), blåbär (Vaccinium myrtillus) och ekorrbär (Maianthemum
bifolium). Skogstypen är frisk moskog (MT).
Figur B.10. Beskogad åkermark där det nu till största delen växer en ca 40-årig björkskog.
Ställvis är dock åkermarken beskogad med lärkträd (Larix decidua). Ställvis finns också ett
inslag av gran (Picea abies). I buskskiktet förekommer sparsamt med björk (Betula spp.),
gran (Picea abies) och vide (Salix spp.). I fältskiktet påträffas bl.a. vårfryle (Luzula pilosa),
borsttistel (Cirsium helenioides), ängskovall (Melampyrum pratense), brännässla (Urtica
dioica), hallon (Rubus idaeus), älggräs (Filipendula ulmaria) och åkerbär (Rubus arcticus).

Bild 5. Inom inventeringsområdet finns stora arealer med beskogad åkermark (figur B.10).
Figur B.11. Mestadels ogallrade och täta tallplantskogar i ålder under 25 år. I trädskiktet finns
ställvis också gamla överståndare av tall (Pinus sylvestris) sparade, speciellt på de små
hällmarkerna i figuren. I fältskiktet hittas skvattram (Rhododendron tomentosum), kråkbär
(Empetrum nigrum), ekorrbär (Maianthemum bifolium) och lingon (Vaccinium vitis-idaea).
Skogstypen är torr moskog (VT).
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Figur B.12. 40-årig tallskog. I trädskiktet förekommer också ett inslag av gran (Picea abies).
I buskskiktet förekommer sparsamt med rönn (Sorbus aucuparia). I fältskiktet påträffas
blåbär (Vaccinium myrtillus) och lingon (Vaccinium vitis-idaea).
Figur B.13. Figuren utgör delvis också gammal åkermark, som dock beskogats med gran
(Picea abies) längst i söder även beskogad med tall (Pinus sylvestris). Den beskogade
åkermarken är nästan utan fältskikt, ställvis förekommer lite harsyra (Oxalis acetosella),
ormbär (Paris quadrifolia), skogsbräken (Dryopteris carthusiana) och skogsstjärna
(Trientalis europaea)
Figur B.14. Över 100-årig tallskog. I trädskiktet förekommer enbart tall (Pinus sylvestris),
men som ett underskikt finns ställvis lite gran (Picea abies). I buskskiktet påträffas sparsamt
med enris (Juniperus communis), rönn (Sorbus aucuparia) och gran (Picea abies). I
fältskiktet dominerar kråkbär (Empetrum nigrum), lingon (Vaccinium vitis-idaea) och blåbär
(Vaccinium myrtillus). Skogstypen är torr moskog (VT). Figuren delvis också hällmark.
Figur B.15. Kraftigt försumpat och utdikat kärr med en ca 50-årig lövskog där glasbjörk
(Betula pubescens) dominerar i trädskiktet. Skogen är mycket tät, med ett underskikt av gran
(Picea abies). I fältskiktet dominerar harsyra (Oxalis acetosella) och ekorrbär (Maianthemum
bifolium),
Figur B.16. En liten lund med en gammal lövblandskog. I trädskiktet finns stora, gamla och
rätt grova aspar (Populus tremula) samt grova vårtbjörkar (Betula pendula). I trädskiktet
förekommer också flera gråalar (Alnus incana). Som ett underskikt förekommer gran (Picea
abies) och hägg (Prunus padus). I figuren finns rätt mycket dött virke och i flera av de grövre
asparna finns bohål. Figuren är utdikad. I fältskiktet påträffas nordlundarv (Stellaria
nemorum), ormbär (Paris quadrifolia), harsyra (Oxalis acetosella), skogsbräken (Dryopteris
carthusiana), hönsbär (Cornus suecica), rödblära (Silene dioica), liljekonvalj (Convallaria
majalis) och ekbräken (Gymnocarpium dryopteris).
Figur B.17.Områden med beskogade åkermarker med ca 50-åriga täta granskogar utan
buskskikt och fältskikt. Omgivande skog är närmare 80-årig, flerårig, mångskiktad med stort
inslag av vårtbjörk (Betula pendula) och tall (Pinus sylvestris) i trädskiktet. I fältskiktet
dominerar revlummer (Lycopodium annotinum) och harsyra (Oxalis acetosella).
Figur B.18. Försumpat och utdikat kärr med en närmare 80-årig, plockhuggen och gallrad
blandskog. I trädskiktet förekommer vårtbjörk (Betula pendula), grova gråalar (Alnus incana)
och gran (Picea abies). I fältskiktet påträffas skogsbräken (Dryopteris carthusiana),
skogsstjärna (Trientalis europaea) och ekorrbär (Maianthemum bifolium). I figuren
förekommer rätt mycket dött virke, bl.a. högstubbar av gråal (Alnus incana). Norr om diket
övergår figuren mer till en regelrätt, 100-årig tallskog med stort inslag av gran (Picea abies). I
buskskiktet förekommer gran (Picea abies). I fältskiktet dominerar här blåbär (Vaccinium
myrtillus) och lingon (Vaccinium vitis-idaea).
Figur B.19. 100-årig tallskog som växer delvis på hällmark. I figuren finns även små
avverkningsytor där tallskogen är allt från 5 till 20 år. I buskskiktet förekommer allmänt med
rönn (Sorbus aucuparia), björk (Betula spp.) och gran (Picea abies). I fältskiktet dominerar
lingon (Vaccinium vitis-idaea) och blåbär (Vaccinium myrtillus).
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Delområde C. Bosund östra

Figur C.1. På Gåsören växer en 60-årig, gallrad och rätt gles björkskog. Buskskiktet är
sparsamt. I fältskiktet påträffas bl.a. ekbräken (Gymnocarpium dryopteris), liljekonvalj
(Convallaria majalis), ekorrbär (Maianthemum bifolium), hallon (Rubus idaeus), hundfloka
(Anthriscus sylvestris), bergslok (Melica nutans), strätta (Angelica sylvestris) och rödblära
(Silene dioica).
Figur C.2. Delvis gammal åker- eller ängsmark där det nu växer nu en närmare 80-årig, gles
blandskog. I trädskiktet dominerar vårtbjörk (Betula pendula), tall (Pinus sylvestris) och
ställvis är det tätare med ett större inslag av gran (Picea abies). I trädskiktet finns också ett
stort inslag av asp (Populus tremula). I buskskiktet påträffas lite rönn (Sorbus aucuparia),
enris (Juniperus communis) och gran (Picea abies). Fältskiktet är frodigt med bl.a. ekbräken
(Gymnocarpium dryopteris), liljekonvalj (Convallaria majalis), ekorrbär (Maianthemum
bifolium), hässlebrodd (Milium effusum), lingon (Vaccinium vitis-idaea), hallon (Rubus
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idaeus), hundfloka (Anthriscus sylvestris), bergslok (Melica nutans), strätta (Angelica
sylvestris) och rödblära (Silene dioica).
Figur C.3. Ca 12-årig, mycket tät tallplantskog med stort inslag av björk (Betula spp.), rönn
(Sorbus aucuparia), asp (Populus tremula) och gran (Picea abies). I trädskiktet finns
överståndare av tall (Pinus sylvestris) kvarlämnade. I fältskiktet dominerar kråkbär
(Empetrum nigrum), lingon (Vaccinium vitis-idaea), blåbär (Vaccinium myrtillus) och
ekorrbär (Maianthemum bifolium). Skogstypen är frisk moskog (MT).
Figur C.4. Ca 10-årig, rätt gles tallplantskog. Inslag av björk (Betula spp.) i plantskogen. I
fältskiktet dominerar lingon (Vaccinium vitis-idaea) och blåbär (Vaccinium myrtillus). I
figuren förekommer också små områden med ca 40-årig granskog, samt yngre
granplanteringar.
Figur C.5. Kraftigt försumpad våtmark, som är utdikad men ändå mycket vattensjuk.
Våtmarken omges av en ung lövskog dominerad av glasbjörk (Betula pendula). I fältskiktet
förekommer tranbär (Vaccinium oxycoccus), dystarr (Carex magellanica) och tuvull
(Eriophorum vaginatum).

Bild 6. Figur C.5 är en kraftigt försumpad, trädfattig våtmark.
Figur C.6. Gallrad och mycket gles, ca 40-årig tallskog. Ställvis är trädskiktet ca 50-årigt. I
trädskiktet förekommer nästan enbart tall (Pinus sylvestris), ställvis förekommer ett svagt
inslag av gran (Picea abies) speciellt i öster. Buskskiktet är mycket sparsamt. I fältskiktet
påträffas lingon (Vaccinium vitis-idaea), blåbär (Vaccinium myrtillus), ekorrbär
(Maianthemum bifolium), linnea (Linnea borealis) och kråkbär (Empetrum nigrum).
Skogstypen är frisk moskog (MT).
Figur C.7. Ca 30-årig, gallrad och gles tallskog. Sparsamt inslag av gran (Picea abies) i
trädskiktet och i buskskiktet ett litet inslag av björk (Betula spp.). I figuren finns även några
små bergsklackar där det växer en ursprunglig gammal hällmarkstallskog. I fältskiktet
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dominerar lingon (Vaccinium vitis-idae), blåbär (Vaccinium myrtillus), skogsbräken
(Dryopteris carthusiana), ekorrbär (Maianthemum bifolium), vårfryle (Luzula pilosa), samt på
de högre partierna och hällmarkerna även inslag av kråkbär (Empetrum nigrum) och renlav
(Cladonia spp.). Skogstypen är frisk moskog (MT).
Figur C.8. I söder en liten odikad trädfattig torvmark som dock inte uppfyller kriterierna för
ett skogslagsobjekt. Längre norrut är torvmarken utdikad och betydligt mera trädbevuxen. På
torvmarken växer en hel del tallar (Pinus sylvestris). I fältskiktet växer tuvull (Eriophorum
vaginatum) och skvattram (Rhododendron tomentosum).
Figur C.9. Ca 5-8-årig, mycket tät tallplantskog. I plantskogen finns ett sparsamt inslag av
gran (Picea abies) och rikligt ställvis med björk (Betula spp.). I fältskiktet dominerar lingon
(Vaccinium vitis-idaea), blåbär (Vaccinium myrtillus) och skvattram (Rhododendron
tomentosum). I området finns små figurer där man sparat den ursprungliga gamla granskogen
där det tidigare förekommit flygekorre. I dessa små gamla granskogspartier finns flera
flygekorrholkar, men i de små skogspartierna förekommer inte längre flygekorre.
Figur C.10. Delvis gammal åker- eller ängsmark som är så gott som helt igenvuxen. I
trädskiktet finns nu en ung lövblandskog med bl.a. asp (Populus tremula). I fältskiktet
påträffas här ängsväxtlighet och ruderatväxtlighet. Den gamla ängsmarken omges av en ca 80årig barrblandskog med gran (Picea abies) och tall (Pinus sylvestris). De dominerande arterna
är här lingon (Vaccinium vitis-idaea) och blåbär (Vaccinium myrtillus). Skogstypen är frisk
moskog (MT).
Figur C.11. 80-årig eller äldre talldominerad barrblandskog. Buskskikt saknas nästan helt,
ställvis förekommer lite undertryckt gran (Picea abies). I fältskiktet dominerar lingon
(Vaccinium vitis-idaea), kråkbär (Empetrum nigrum) och blåbär (Vaccinium myrtillus).
Figur C.12. Hällmarkstallskog med enbart gamla, korta och tvinvuxna tallar (Pinus
sylvestris) i trädskiktet. Buskskikt saknas. I fältskiktet påträffas kråkbär (Empetrum nigrum),
renlavar (Cladonia spp.) och islandslav (Cetraria islandica).
Figur C.13. Ca 20-årig, rätt tät tallskog. I trädskiktet förekommer så gott som enbart tall
(Pinus sylvestris). I figuren förekommer några bergsklackar där man bevarat den ursprungliga
hällmarkstallskogen. I buskskiktet förekommer rätt allmänt med gran (Picea abies),
tallplantor (Pinus sylvestris) och björk (Betula spp.).
Figur C.14. Ett litet område med en ca 100-årig, flerårig och mångskiktad barrblandskog. I
trädskiktet växer grova överståndare av tall (Pinus sylvestris) samt gamla granar (Picea
abies). I buskskiktet förekommer ett inslag av rönn (Sorbus aucuparia) och björk (Betula
spp.). I fältskiktet dominerar lingon (Vaccinium vitis-idaea), blåbär (Vaccinium myrtillus),
ekorrbär (Maianthemum bifolium), harsyra (Oxalis acetosella) och vårfryle (Luzula pilosa). I
figuren påträffades spår av flygekorre.
Figur C.15. Försumpad, gammal ängsmark där det nu växer ca 60-åriga björkar (Betula spp.).
I trädskiktet finns ställvis ett inslag av asp (Populus tremula). Skogen är plockhuggen och
gallrad. Som ett underskikt och i buskskiktet förekommer lite gran (Picea abies). I fältskiktet
påträffas älggräs (Filipendula ulmaria), åkerfräken (Equisetum arvense), smörblomma
(Ranunculus acris), ängssyra (Rumex acetosella), ekorrbär (Maianthemum bifolium),
nordlundarv (Stellaria nemorum), hässlebrodd (Milium effusum), hundfloka (Anthriscus
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sylvestris), skogsfräken (Equisetum fluviatile), åkerbär (Rubus arcticus), rödblära (Silene
dioica) och skogsbräken (Dryopteris carthusiana). På ett litet område i figuren finns också en
gammal, över 80-årig granskog där spår av flygekorre påträffades.
Figur C.16. Tät, ca 15-årig tallskog med ett stort inslag av björk (Betula spp.) i trädskiktet. I
fältskiktet dominerar lingon (Vaccinium vitis-idaea), blåbär (Vaccinium myrtillus), ekorrbär
(Maianthemum bifolium) och gräsväxtlighet.
Figur C.17. Gamla, övergivna åker- eller ängsmarker som håller på att växa igen med bl.a.
aspskott (Populus tremula). I fältskiktet påträffas här kvickrot (Elytrigia repens), hundfloka
(Anthriscus sylvestris) och smörblomma (Ranunculus acris). På ett litet område i figuren
växer en närmare 100-årig barrblandskog och kring bäcken växer ca 60-åriga björkar (Betula
spp.). Kring bäcken är det en väldig frodig vegetation med bl.a. smörblomma (Ranunculus
acris), hundfloka (Anthriscus sylvestris), kvickrot (Elytrigia repens), älggräs (Filipendula
ulmaria) och brännässla (Urtica dioica). På bäckstranden växer även kabbeleka (Caltha
palustris).

Bild 7. Gamla övergivna åkrar och ängar i figur C.17.
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Delområde D. Svennasören

Figur D.1. 12-årig, tät tallplantskog. Inslag av björk (Betula spp.) i plantskogen. I fältskiktet
dominerar lingon (Vaccinium vitis-idaea), ekorrbär (Maianthemum bifolium), vårfryle (Luzula
pilosa) och blåbär (Vaccinium myrtillus)
Figur D.2. Ca 60-årig, gles tallskog. Inslag av gran (Picea abies) i buskskiktet. I fältskiktet
dominerar lingon (Vaccinium vitis-idaea), vårfryle (Luzula pilosa), ekorrbär (Maianthemum
bifolium) och blåbär (Vaccinium myrtillus). Skogstypen är frisk moskog (MT).
Figur D.3. 100-årig, tvinvuxen tallskog som växer delvis på hällmark. I trädskiktet
förekommer ett svagt inslag av gran (Picea abies), men inga lövträd. Även buskskikt saknas. I
fältskiktet dominerar lingon (Vaccinium vitis-idaea), vårfryle (Luzula pilosa), skvattram
(Rhododendron tomentosum) och renlav (Cladonia spp.). Skogstypen är torr moskog (VT).
Figur D.4. Hällmarkstallskog med ursprungligt trädskikt. I trädskiktet växer endast gamla,
tvinvuxna tallar. Inget buskskikt förekommer. I fältskiktet dominerar ljung (Calluna vulgaris),
kråkbär (Empetrum nigrum), lingon (Vaccinium vitis-idaea), skvattram (Rhododendron
tomentosum), renlavar (Cladonia spp) och islandslav (Cetraria islandica).
Figur D.5. Hällmarkstallskog som avverkats och plockhuggits. I trädskiktet växer nu ca 25åriga tallar (Pinus sylvestris). Trädskiktet är flerårigt och mångskiktad, men där förekommer
enbart tall. I fältskiktet påträffas ljung (Calluna vulgaris), skvattram (Rhododendron
tomentosum), lingon (Vaccinium vitis-idaea), kråkbär (Empetrum nigrum) och renlavar
(Cladonia spp.).
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Bild 8. Figur D.4 är en hällmarkstallskog i naturtillstånd.
Figur D.6. Ca 30-årig, tät tallskog med enbart tall (Pinus sylvestris). Buskskikt saknas. I
fältskiktet växer lingon (Vaccinium vitis-idaea), blåbär (Vaccinium myrtillus), vårfryle
(Luzula pilosa) och kråkbär (Empetrum nigrum).
Figur D.7. Ca 60-årig tallskog med rätt stort inslag av gran (Picea abies) i trädskiktet.
Sparsamt med lövträd i trädskiktet. I buskskiktet förekommer lite enris (Juniperus communis)
och gran (Picea abies). I fältskiktet dominerar lingon (Vaccinium vitis-idaea), blåbär
(Vaccinium myrtillus) och linnea (Linnea borealis).
Figur D.8. Ca 30-årig tallskog. I trädskiktet förekommer enbart tall (Pinus sylvestris).
Buskskiktet saknas helt. I fältskiktet växer lingon (Vaccinium vitis-idaea), blåbär (Vaccinium
myrtillus) och kråkbär (Empetrum nigrum). Skogstypen är torr moskog (VT). Figuren är
delvis också hällmark samt väldigt stenigt.
Figur D.9. En liten figur med en över 80-årig, gallrad barrblandskog. I figuren förekommer
inga lövträd och buskskiktet är bortröjt. I fältskiktet dominerar kråkbär (Empetrum nigrum),
lingon (Vaccinium vitis-idaea) och blåbär (Vaccinium myrtillus).
Figur D.10. Ny kalyta med ca 3-årig tallplantskog. På kalytan växer även björk (Betula spp.)
och gran (Picea abies). Enstaka träd är sparade vid avverkning. I fältskiktet växer lingon
(Vaccinium vitis-idaea), vårfryle (Luzula pilosa), ekorrbär (Maianthemum bifolium), kråkbär
(Empetrum nigrum) och ljung (Calluna vulgaris),
Figur D.11. Över 80-årig, lundartad granskog med stort inslag av tall (Pinus sylvestris) i
trädskiktet. I trädskiktet förekommer närmare vattendraget även ett stort inslag av lövträd i
trädskiktet, bl.a. gråal (Alnus incana). I buskskiktet förekommer rikligt med rönn (Sorbus
aucuparia) samt lite gran (Picea abies). I fältskiktet påträffas lingon (Vaccinium vitis-idaea),
blåbär (Vaccinium myrtillus), skogsstjärna (Trientalis europaea) och harsyra (Oxalis
acetosella). Flygekorre förekommer i figuren.
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Delområde E. Bosund skola

Figur E.1. Ca 30-årig tallskog. I trädskiktet förekommer enbart tall (Pinus sylvestris). I
buskskiktet växer sparsamt med gran (Picea abies). I fältskiktet dominerar blåbär (Vaccinium
myrtillus), lingon (Vaccinium vitis-idaea), vårfryle (Luzula pilosa) och kråkbär (Empetrum
nigrum). Skogstypen är torr moskog (VT).
Figur E.2. Delvis utdikad, ca 80-årig grandominerad barrblandskog. Kring dikena och
uppefter vägen i norr även en hel del yngre granar (Picea abies). Denna del av figuren utgör
eventuellt gammal åker- eller ängsmark. Även i buskskiktet förekommer gran (Picea abies)
allmänt. I fältskiktet dominerar blåbär (Vaccinium myrtillus), getpors (Rhododendron
tomentosum), skogsbräken (Dryopteris carthusiana), lingon (Vaccinium vitis-idaea) och
gräsväxtlighet. Skogstypen är frisk moskog (MT). I figuren förekommer flygekorre.
Figur E.3. En liten varierande biotop mellan egnahemshusen. Delvis beskogad eller
igenväxande åkermark som till vissa delar är ingärdad som hästhage. Mellan dessa figurer
växer en mycket varierande blandskog. På några ställen växer en 80-årig tallskog, medan det
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på andra ställen växer en frodig lundartad lövblandskog. I fältskiktet dominerar blåbär
(Vaccinium myrtillus) och lingon (Vaccinium vitis-idaea).

Bild 9. Figur E.2 är en 80-årig grandominerad barrblandskog med förekomst av flygekorre.
Figur E.4. Utdikad tallmyr, med ursprungligt trädskikt. I trädskiktet växer gamla, tvinvuxna
100-åriga tallar (Pinus sylvestris). I trädskiktet förekommer enbart tall (Pinus sylvestris). Inget
buskskikt förekommer. I fältskiktet dominerar lingon (Vaccinium vitis-idaea), blåbär
(Vaccinium myrtillus) och skvattram (Rhododendron tomentosum).
Figur E.5. Gammal, över 100-årig klenvuxen tallskog som växer på stenig och delvis
bergbunden skogsmark. I trädskiktet växer nästan enbart grova tallar (Pinus sylvestris) med
sköldbark. Som ett underskikt förekommer rätt rikligt ställvis med gran (Picea abies),
speciellt i öster där figuren övergår mer mot en frisk moskog (MT). I buskskiktet förekommer
enstaka granar (Picea abies) och tallar (Pinus sylvestris). I fältskiktet dominerar skvattram
(Rhododendron tomentosum), lingon (Vaccinium vitis-idaea) och kråkbär (Empetrum nigrum)
samt renlavar (Cladonia spp.). Figuren är en mycket fin gammal naturskog.
Figur E.6. Mycket liten, delvis öppen myr. På myren växer enstaka klenvuxna tallar (Pinus
sylvestris). I fältskiktet påträffas här tuvull (Eriophorum vaginatum), rosling (Andromeda
polifolia), kråkbär (Empetrum nigrum), lingon (Vaccinium vitis-idaea) och skvattram
(Rhododendron tomentosum). Figuren uppfyller inte kriterierna för skogslagsobjekt.
Figur E.7. Över 80-årig, gles tallskog med ett sparsamt inslag av gran (Picea abies) främst
som ett underskikt. Gran (Picea abies) dominerar också i buskskiktet. I fältskiktet dominerar
också här lingon (Vaccinium vitis-idaea), blåbär (Vaccinium myrtillus) och skvattram
(Rhododendron tomentosum). Skogstypen är torr moskog (VT).
Figur E.8. Tallskogar i åldern 25-50 år. I norr är skogen gallrad, men i söder ogallrad med
mera inslag av gran (Picea abies) i trädskiktet, speciellt kring diket. I buskskiktet växer lite
gran (Picea abies), enris (Juniperum communis) och vide (Salix spp.). I fältskiktet växer
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blåbär (Vaccinium myrtillus), linnea (Linnea borealis), skogsbräken (Dryopteris carthusiana),
ekorrbär (Maianthemum bifolium), harsyra (Oxalis acetosella), skogsfräken (Equisetum
fluviatile) och vårfryle (Luzula pilosa). Skogstypen är frisk moskog (MT).

Bild 10. En liten, delvis öppen myr i naturtillstånd i figur E.6.
Figur E.9. Över 80-årig tvinvuxen barrblandskog. I trädskiktet förekommer också lite
vårtbjörk (Betula pendula). I buskskiktet förekommer lite gran (Picea abies). I fältskiktet
dominerar lingon (Vaccinium vitis-idaea), ekorrbär (Maianthemum bifolium) och blåbär
(Vaccinium myrtillus).
Figur E.10. Utdikad tallmyr av typen Isovarpuräme IR med ursprungligt trädskikt som
tillväxt bra efter dikning. I trädskiktet finns nu 80-åriga tallar. I trädskiktet förekommer inslag
av glasbjörk (Betula pubescens), främst som ett underskikt. I fältskiktet dominerar skvattram
(Rhododendron tomentosum) och lingon (Vaccinium vitis-idaea).
Figur E.11. Södra delen av Hemmossen är kraftigt utdikad och trädskiktet är ej längre i
naturtillstånd. Här växer yngre tallar (Pinus sylvestris) och ett stort inslag av glasbjörk (Betula
pubescens). I fältskiktet växer lingon (Vaccinium vitis-idaea), blåbär (Vaccinium myrtillus)
och skvattram (Rhododendron tomentosum).
Figur E.12. Över 80-årig, gles och försumpad tallskog. I trädskiktet förekommer enbart tall
(Pinus sylvestris). I buskskiktet växer rikligt med rönn (Sorbus aucuparia) och glasbjörk
(Betula pubescens). I fältskiktet dominerar blåbär (Vaccinium myrtillus), lingon (Vaccinium
vitis-idaea) och getpors (Rhododendron tomentosum).
Figur E.13. Försumpad och utdikad tallmyr. I de centrala delarna av myren finns en ca 80årig talldominerad blandskog med gran (Picea abies) och björk (Betula spp.). Men i
utkanterna av myren har skogen avverkats och här växer nu en ca 10-årig tallplantskog. I
buskskiktet förekommer rätt rikligt med gran (Picea abies). I fältskiktet förekommer blåbär
(Vaccinium myrtillus), lingon (Vaccinium vitis-idaea) och skvattram (Rhododendron
tomentosum).
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5. Fågelfaunan
Fågelfaunan i inventeringsområdets skogar är relativt artfattig och består mestadels av talrika
och vanliga arter. Däremot finns det inom inventeringsområdet två vattendrag som har en
synnerligen värdefull fågelfauna och som därför bör bevaras och inte bebyggas. Det ena
vattendraget är en liten rundformat träsk vid Funkören, som har en synnerligen värdefull
fågelfauna, både vad det gäller häckande och rastande fåglar. I träsket häckade många
utrotningshotade och minskande andfåglar bl.a. brunand (EN), sothöna (EN), bläsand (VU)
samt sävsparv (VU). Andra arter som häckade i träsket är gräsand och skedand. Dessutom är
det lilla träsket viktig som rastplats för viggar (EN). Den 15.5 rastade närmare 100 viggar i
den lilla potten. Träsket vid Funkören är således en av de mer värdefulla fågelsjöarna i hela
Pedersöre- och Karlebynejden. Den andra viktiga fågelplatsen inom det inventerade området
är Hermassundet, alldeles speciellt norra delen samt sumpmarken i södra delen av träsket. Här
påträffades häckande bl.a. sångsvan, sävsparv (VU), enkelbeckasin (VU) och småfläckig
sumphöna. Åkerområdet (Bovallarna) som ligger strax norr om Hermassundet är det enda
stället inom hela inventeringsområdet där man kan hitta fåglar som häckar i anslutning till
jordbruksmark. Här häckade områdets enda storspov (NT), tofsvipa, buskskvätta samt
törnsångare som häckade i ett buskage i anslutning till åkermarken. Med tanke på fågelfaunan
skulle det vara bra om detta åkerområde kunde bevaras som jordbruksmark och inte bebyggas
I tabell 1 finns en sammanställning över de häckande fåglarna. Förutom allmänna arter som
häckar i unga skogar, såsom lövsångare, trädpiplärka, järnsparv, koltrast och ringduva fanns
det rikligt med arter som häckar i äldre barrblandskog. Dylika arter är bl.a. bofink, grönsiska,
rödhake, kungsfågel och taltrast. De hålhäckande arterna är högt, men största delen häckar i
fågelholkar i anslutning till bebyggelse. I områdets äldre barrskogar häckade även 1 par
tofsmesar och 1 par talltitor som båda minskat mycket i antal de senaste åren och räknas som
sårbara (VU). Grönfink och domherre förekom med två par vardera. Båda arterna är vanliga
och talrika arter, men som minskat mycket de senaste åren och därför betecknas som
utrotningshotade under kategorin sårbara (VU). Av de övriga utrotningshotade arterna
påträffades två häckande par av rosenfink (NT), ett enda par av ladusvala (VU) samt
tornseglare (VU).
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Tabell 1. Fågelarter som påträffades häckande på inventeringsområdet
Art
Björktrast
Blåmes
Bläsand
Bofink
Brunand
Buskskvätta
Domherre
Enkelbeckasin
Gransångare
Grå flugsnappare
Gråsparv
Grönfink
Grönsiska
Gulsparv
Gärdssmyg
Järnsparv
Kaja
Knipa
Koltrast
Kråka
Kungsfågel
Ladusvala
Lövsångare
Pilfink
Ringduva
Rosenfink
Rödhake
Rödstjärt
Rödvingetrast
Skata
Skogssnäppa
Småfläckig sumphöna
Sothöna
Storspov
Svartmes
Svartvit flugsnappare
Sångsvan
Sädesärla
Sävsparv
Sävsångare
Talgmes
Talltita
Taltrast
Tofsmes
Tofvipa
Tornseglare
Trädgårdssångare
Trädkrypare
Trädpiplärka
Törnsångare
Vigg
Ärtsångare

Turdus pilaris
Parus caeruleus
Anas penelope
Fringilla coelebs
Aythya ferina
Saxicola rubetra
Pyrrhyla pyrrhyla
Gallinago gallinago
Phylloscopus collybita
Muscicapa striata
Passer domesticus
Carduelis chloris
Carduelis spinus
Emberiza citrinella
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Corvus monedula
Buchephala clangula
Turdus merula
Corvus corone cornix
Regulus regulus
Hirundo rustica
Phylloscopus trochilus
Passer montanus
Columba palumbus
Carpodacus erythrinus
Erithacus rubecula
Phoenicurus phoenicurus
Turdus iliacus
Pica pica
Tringa ochropus
Porzana porzana
Fulica atra
Numenius arquatus
Periparus ater
Ficedula hypoleuca
Cygnus cygnys
Motacilla alba
Emberiza schoeniclus
Acrocephalus
schoenobaenus
Parus major
Poecile montanus
Turdus philomelos
Lophophanes cristatus
Vanellus vanellus
Apus apus
Sylvia borin
Certhia familiaris
Anthus trivialis
Sylvia communis
Aythya fuligula
Sylvia curruca

Anmärkning
Allmän
Allmän
1 par vid träsket vid Funkören
Allmän
1 par i träsket vid Funkören
1 par vid vid Bovallarna
1 par Bosund skola, 1 par A.14
1 par norra delen av Hermassundet
1 par A.14, B.15, C.14
Allmän
Allmän
1 par vid Finholm (intill hus), 1 par C.16
Allmän
Allmän
2 par (B.16 och B.19)
Allmän
Allmän
2 par Hermassundet + Buselholmsträsket
Allmän
Allmän
Allmän
1 häckande par vid Storhagen (i byggnad)
Allmän
Allmän
Allmän
1 par (D.11), 1 par norr om C.15
Allmän
Allmän
Allmän
Allmän
1 par i B.15, 1 par vid Buselholmsträsket
En individ i södra delen av Hermassundet
1 par i träsket vid Funkören
1 par på åker norr om Hermassundet
1 häckande par C.5
Allmän
1 häckande par i Hermassundet (Lassören)
Allmän
2 par norra delen av Hermassundet, 1 par
vid Funkören
1 par norra delen av Hermassundet, 1 par
södra delen av Gåsören
Allmän
1 par vid B.1
Allmän
1 par E.4
1 par vid Bovallarna
Förekommer, häckningsplats hittades ej
Flera par
1 par B.17
Allmän
1 par vid Bovallarna
Ca 100 ex rastande i träsket vid Funkören
den 15.5. Oklart om någon häckade.
Allmän

Hotgrad

VU
EN
VU
VU

VU
VU

NT

NT

EN
NT

VU

VU
NT
VU

EN
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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 i Bosund förekommer flygekorre rätt allmänt. Spillning av
flygekorre påträffades på 5 olika platser och i nästan samtliga fall kunde boplatsen lokaliseras.
I ett fall hittades lite spillning av flygekorre vid Sandarna invid inventeringsområdets södra
gräns, men eftersom kärnreviret ligger långt söder om inventeringsområdet har detta inte
medtagits i denna rapport. Sammanlagt kunde 4 tydliga revir för flygekorre fastställas och för
dessa revir hittades även flygekorrens rast- och förökningsplats. I samtliga fall utgjordes rastoch förökningsplatsen av en specialbyggd flygekorreholk som Ralf Wistbacka satt upp för ett
tiotal år sedan. Revirgränserna för flygekorren har i de nedanstående kartorna ritats så att det
inritade kärnreviret omfattar ca 4 hektar. Flygekorren rör sig nog över större områden än så,
men 4 hektar har visat sig vara nedre gränsen för att reviret skall kunna hålla en
flygekorrehona med ungar.

Flygekorrerevir 1. Gennäsörarna

Reviret ligger på båda sidorna av landsvägen och kärnreviret med boplatserna finns i en
lundartad granskog alldeles intill landsvägen. Boplatserna utgörs av två holkar med
koordinaterna (KKJ27): 7085356-3296209 och 7085379-3296238.
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Flygekorrerevir 2. Björnviksvägen

Flygekorrerevir 2 ligger alldeles söder om Björnviksvägen och väster om Byvägen.
Kärnreviret ligger i ett rätt litet område med en gammal barrblandskog. Flygekorrens
födosökningsområde ligger troligtvis i den äldre lövblandskogen som finns i öster intill
egnahemshusen. I området finns en bebodd flygekorreholk som utgör rast- och
förökningsplats för flygekorre. Holkens och boplatsens koordinater är (KKJ27): 70870043295605

Flygekorrerevir 3. Mellansunden
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Flygekorrerevir 3 ligger mellan sunden i centrum av Bosund. En gammal lundartad granskog
väster om cykelvägen utgör kärnreviret och födosökningsområdet finns i den äldre
lövblandskogen intill sunden. Boplatsen utgörs också här av en holk strax norr om
cykelvägen, mycket nära ett egnahemshus. Boplatsens koordinater är (KKJ27): 70858553295945

Flygekorrerevir 4. Nordöstra Hermassund

Flygekorrerevir 4 finns i nordöstra ändan av Hermassundet. Kärnreviret ligger på en beskogad
åkermark där det finns en smal remsa med gamla granar. I området finns mycket asp som
utgör flygekorrens födoträd och i en av granarna finns en specialbyggd holk som utgör
flygekorrens boplats. En del av reviret finns även öster om Nyhagavägen. Koordinaterna för
flygekorrens rast- och förökningsplats är (KKJ27): 7087342-3296711.
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7. Fladdermöss
Inom det inventerade området förekommer rikligt med fladdermöss. Dock gjordes endast
observationer av vår vanligaste art, nordisk fladdermus (Eptesicus nilssoni). Under det första
inventeringstillfället hittades åtminstone 9 rast- och förökningsplatser. Samtliga platser utgörs
av egnahemshus där fladdermössen troligtvis häckar. Under det andra inventeringstillfället i
mitten av augusti var fladdermössen betydligt mera rörliga och observerades på flera platser
endast under kortare tider då de flög förbi. Under detta inventeringstillfälle hittades inga nya
häckningslokaler för fladdermöss. Från bilderna 11-12 framgår fladdermössens rast- och
förökningsplatser. För att vara helt säker på i vilken av byggnaderna som fladdermössen
häckar borde man med husägarens tillstånd undersöka husen, men detta är inte möjligt att
genomföra vid en dylik naturinventering. Inget hot föreligger heller mot de nordiska
fladdermössen och endast om husägaren planerar att riva någon byggnad bör man undersöka
husen närmare. Det är också troligt att fladdermössen finns på andra ställen inom det
inventerade området som man inte hittade i samband med denna inventering.

Bild 11. Fladdermössens rast- och förökningsplatser i områdets södra del.
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Bild 12. Fladdermössens rast- och förökningsplatser i områdets norra del.
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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
skyddsområdena. Åkergrodan är tämligen vanlig i de flesta sjöar i Österbotten. Inom det
inventerade området förekommer åkergroda i Hermassundet och vid det lilla träsket vid
Funkören. På båda ställena hördes flera exemplar av åkergroda under inventeringskvällen den
15.5 2017. Åkergrodans spelplatser framgår av bilderna 13-14. Vid några av platserna fanns
det flera åkergrodor på samma plats, men det var mycket svårt att uppskatta antalet individer.

Bild 13. Spelande åkergrodor i södra delen av Hermassundet.

Bild 14. Spelande åkergrodor i norra delen av Hermassundet samt vid Funkören.
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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. Den förekommer numera också vid havet. Uttern är i Finland också fridlyst.
Ingen speciell inventering av utter gjordes inom ramen för denna inventering, men utter
förekommer i områdes vattendrag. Några speciellt värdefulla områden för Uttern torde dock
inte förekomma inom det inventerade området.

10. Övrig fauna
Inom det inventerade området förekommer en mycket stark stam av rådjur (Capreolus
capreolus). Under inventeringen observerades två stora revirhävdande rådjursbockar och spår
och spillning av rådjur påträffades överallt i området. Samma sak kan sägas om älg (Alces
alces), men inga synobservationer gjordes av älg. Fälthare (Lepus europaeus) observerades på
två olika platser i samband med fladdermusinventeringen. Under fladdermusinventeringen
observerades också en igelkott (Erinaceus europaeus) vid Kaptens. Enligt uppgift
förekommer det rätt rikligt med igelkottar i Bosund. Inom det inventerade området
påträffades även ätspår av vanlig ekorre (Sciurus vulgaris) och den torde förekomma i
området allmänt. Inom inventeringsområdet torde det tidvis förekomma samtliga i Finland
vanliga däggdjursarter, men området har inte någon speciell betydelse för däggdjuren.

11. Rekommendationer för uppgörande av planen
Inom det inventerade området hittades flera skyddsvärda och enligt lag skyddade objekt. Inom
inventeringsområdet hittades 4 rast- och förökningsplatser för flygekorre som är enligt
naturskyddslagen skyddade. Ett område, Långviksträsket, utgör en särskilt viktig livsmiljö
enligt skogslagen. I området finns också åkergrodans rast- och förökningsplatser i två olika
vattendrag. Samma vattendrag har även en mycket värdefull fågelfauna som är värd att
skydda. Slutligen påträffades 9 rast- och förökningsplatser för fladdermöss, som dock enbart
behöver beaktas ifall man planerar att riva husen eller byggnaderna. De skyddsvärda objekten
framgår från tabell 2. Ett av objekten, nummer 3, är ett åkerområde där rekommendationen är
att planebeteckningen fortsättningsvis betecknar ett jord- och skogsbruksområde och att ingen
bebyggelse planeras dit. Området har en del fåglar knytna till jordbruksmark och dessutom är
området landskapsmässigt väldigt värdefullt. För de övriga skogsområden rekommenderas
beteckningen MU eller MU/S (flygekorrerevir). Sjöarna bör också få skyddsbeteckning för
vattendrag.
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Tabell 2. Objekt som behöver beaktas vid uppgörande av delgeneralplanen.
Figur
1

2
3
4

5

6

7

8

9

10

Orsak
Förekomst av flygekorre. En rast- och
förökningsplats (holk). (KKJ27): 70870043295605
Värdefull fågelfauna. Rast- och förökningsplats
för åkergroda
Områdets enda större åkermark

Anmärkning
Bevaras obebyggt. Skogen får ej
kalavverkas.

Bevaras
obebyggt.
Ingen
muddring.
Bevaras
som
jordoch
skogsbruksområde.
Mycket värdefull fågelfaunan.
Inga skadliga åtgärder får utföras
i vattendraget. Ingen bebyggelse
planeras alldeles intill sjön.
Förekomst av flygekorre. En rast- och Bevaras obebyggt. Skogen får ej
förökningsplats (holk). (KKJ27): 7087342- kalavverkas.
3296711
Rast- och förökningsplats för åkergroda. Värdefull Inga skadliga åtgärder får utföras
fågelfauna (sångsvan, sävsparv, småfläckig i vattendraget. Ingen bebyggelse
sumphöna).
planeras alldeles intill sjön.
Förekomst av flygekorre. En rast- och Bevaras obebyggt. Skogen får ej
förökningsplats (holk). (KKJ27): 7085855- kalavverkas.
3295945
Förekomst av flygekorre. Två rast- och Bevaras obebyggt. Skogen får ej
förökningsplatser (holkar) (KKJ27): 7085356- kalavverkas.
3296209 och 7085379-3296238.
Särskilt viktig livsmiljö enligt skogslagen
Inga skadliga åtgärder får utföras
i vattendraget. Ingen bebyggelse
planeras alldeles intill sjön.
En av nejdens äldsta tallskogar med en ålder långt Bevaras obebyggt. Skogen får ej
över 100 år. Föreslås att ca 2 hektar av skogen kalavverkas.
skulle fredas.
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