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1. Inledning
Larsmo kommun har inlett arbetet med att revidera och utvidga delgeneralplanen för KackurSämskar området. 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 ca 263 ha, av vilken
utvidgningen utgör ca 135 ha. Planeområdet utvidgades ytterligare under slutet av år 2014
med två nya separata områden med en sammanlagd areal på ca 30 hektar. Således blir
planeområdets totala areal nära 300 ha. Området är beläget ca 2 km nordväst om Larsmo
centrum i Holm. Avståndet till Jakobstads centrumområde är ca 10 km. Planeområdet
angränsar till gällande stranddelgeneralplan i dess norra del, till Byggmästar-Slussnäs
delgeneralplan i söder samt till delgeneralplanen för centrumområdet i sydost, men även till
en gällande stranddetaljplan i norr, nordost om Kackur båthamn. En delgeneralplan bör
grunda sig på tillräckliga undersökningar och utredningar. Till dessa undersökningar hör alltid
en naturinventering av flora och fauna inom planeområdet. Målsättningen med
naturinventeringen är att ge tillräckligt god kännedom om områdets naturvärden för att kunna
bedöma planens inverkan på den biologiska mångfalden.

2. Material och metoder
En naturinventering kan omfatta många olika artgrupper som kräver olika typer av
inventeringsmetodik. Denna naturinventering i Larsmo omfattar en inventering av växter,
naturtyper och flygekorre. Naturinventeringen utfördes under tre långa dagar den 8-10.7 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. 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). I och
med att man i området även hittade en häckning av havsörn tog man även kontakt med
WWF:s havsörnsgrupp, bland annat Matias Snellman och Juhani Koivusaari som gav
uppgifter om havsörnens boträd i området. Denna naturinventering har gjorts av FM biolog
Mattias Kanckos från essnature.
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Naturinventeringen kompletterades den 4.12 2014 i och med att två nya utvidgningsområden
på ca 18 ha respektive 12 ha tillkom i områdets östra del. Vid inventeringen var marken snöfri
och det gick lätt att bestämma den dominerande växtligheten, samt naturtyp och skogstyp. De
områden som kompletterades består till alla delar av mycket karga tallskogar och delvis av
hällmark där man inte kan förvänta sig att hitta sällsynta växter eller djur. De nya områdena
lämpar sig inte alls för fladdermöss, flygekorre eller åkergroda och man kan inte förvänta sig
att hitta utrotningshotade fåglar i dessa områden. På basen av ovanstående kan man slå fast att
denna enkla naturinventering räcker till för dessa områden.

3. Allmän beskrivning av området
Det inventerade området utgörs av ett glest bebyggt småhusområde i Kackur och Sämskar
byar i Larsmo (bild 1). I området finns dock både i nordväst och öster även rätt enhetliga
skogsområden utan bebyggelse. Området omfattar totalt ca 300 hektar. En liten del av denna
areal utgörs av åkermark. Åkrarna är mycket små, splittrade och omgärdas ofta av mycket
breda och ståtliga stengärdsgårdar. De är även landskapsmässigt tilltalande. Utmärkande för
det inventerade området är också den anmärkningsvärt stora andelen beskogad åkermark,
nästan alla skogsområden i närheten av bebyggelse utgörs av äldre åker- eller ängsmark där
det nu växer en 20-40-årig skog. Åkrarna har beskogats med både gran, tall och björk. En rätt
stor andel av skogen utgörs även av bergbunden hällmark av vilka de två största
bergsområdena finns alldeles i närheten av områdets centrum. Skogen består med några få
undantag nästan enbart av yngre plantskogar och äldre barrskogar är sällsynta. Ett större
område i väster utgörs dock av en mycket ståtlig 100-årig tallskog och i öster finns också ett
mindre område med en gammal barrblandskog. Inom det inventerade området finns inga
vattendrag, förutom en konstgjord vattengrop, och väldigt få myrar. Området ligger dock i
närheten av Kackursfjärden i Larsmo inre skärgård och en stor båthamn ligger alldeles i de
centrala delarna av det inventerade området.

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
delas upp i fem olika delområden. Figurernas nummer avser numreringen på kartorna över
delområdena.

Delområde A. Kackur västra

Figur A.1. En ung, under 10-årig plantskog med gran (Picea abies) samt med mycket rikligt
av lövträdsplantor. I trädskiktet finns även en del äldre gråalar (Alnus incana) och björkar
(Betula sp.) som överståndare. I fältskiktet påträffas blåbär (Vaccinium myrtillus), lingon
(Vaccinium vitis-idaea), skogsbräken (Dryopteris carthusiana), revlummer (Lycopodium
annotinum), ekorrbär (Maianthemum bifolium), skogsstjärna (Trientalis europaea) samt
knärot (Goodyera repens). I figuren finns ett mycket stort, spetsigt och trekantigt flyttblock
som kunde bevaras (koordinater/KKJ27: 7081467-3287826).
Figur A.2. På bergsklackarna växer en hällmarkstallskog i delvis ursprungligt skick med
tvinväxta och låga tallar (Pinus sylvestris) i trädskiktet. Skogen är dock i något skede
plockhuggen. I fältskiktet förekommer mest renlav (Cladonia sp.) och islandslav (Cetraria
islandica).
Figur A.3. I figuren finns flera små områden bestående av gamla åker- eller ängsmarker
omgiven delvis av stengärdsgårdar. Skogen på de gamla åkermarkerna utgörs mestadels av en
40-årig tallskog eller ännu yngre tallskog. I buskskiktet förekommer rätt mycket rönn (Sorbus
aucuparia). Fältskiktet är frodigt med bl.a. älggräs (Filipendula ulmaria), skogsbräken
(Dryopteris carthusiana), ekorrbär (Maianthemun bifolium), hundfloka (Anthriscus
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sylvestris), åkerfräken (Equisetum arvense), rödblära (Silene dioica), ängsgröe (Poa
palustris), borsttistel (Cirsium helenioides), kärrviol (Viola palustris) och hallon (Rubus
idaeus). Resterande del av figuren består av en ca 60-årig tallskog. Som ett underskikt
förekommer här rätt rikligt med gran (Picea abies) samt en del björk (Betula sp.). I
buskskiktet förekommer lite gran (Picea abies), rönn (Sorbus aucuparia) och björk (Betula
sp.). I fältskiktet påträffas blåbär (Vaccinium myrtillus), lingon (Vaccinium vitis-idaea), linnea
(Linnea borealis), skogsstjärna (Trientalis europaea) samt enstaka exemplar av jungfru marie
nycklar (Dactylorhiza maculata). I figuren finns en större stensamling som eventuellt kan
vara någon typ av fornlämning (koordinater/KKJ27: 7081477-3288056). I figuren finns också
ett nästan fyra meter högt flyttblock (koordinater/KKJ27: 7081143-3287836).

Bild 1. Figur A.3 utgörs av flera små områden av beskogade åkermarker med tall.
Figur A.4. På naturlig väg beskogad åkermark med träd och buskar framförallt i de gamla
dikena. I buskskiktet påträffas videbuskar (Salix sp.), björk (Betula sp.), rönn (Sorbus
aucuparia) samt lite tallplantor (Pinus sylvestris). I fältskiktet påträffas bl.a. brunven
(Agrostis canina), ängskovall (Melampyrum pratense), ormrot (Bistorta vivipara), vårbrodd
(Anthoxanthum odoratum), ängsgröe (Poa pratensis), gulvial (Lathyrus pratensis), blåklocka
(Campanula rotundifolia), trådtåg (Juncus filiformis), hundstarr (Carex nigra), duntrave
(Epilobium angustifolium), borsttistel (Cirsium helenioides), hönsbär (Cornus suecica),
rölleka (Achillea millefolium), kråkvicker (Vicia cracca) och gårdssyra (Rumex longifolius). I
söder mot vägen finns en mycket smal bård med mogen barrskog.
Figur A.5. Simstrand med omgivande strandlund. Vid stranden finns en rätt bred bård med
bladvass (Phragmites australis), vid simstranden finns däremot bara sand och ingen
vegetation. Strandlunden består av en ca 40-årig blandskog med gråal (Alnus incana) och
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glasbjörk (Betula pubescens). I trädskiktet finns också ett inslag av klibbal (Alnus glutinosa)
samt enstaka granar (Picea abies). Som ett underskikt och i buskskiktet förekommer mycket
gran (Picea abies), gråal (Alnus incana), rönn (Sorbus aucuparia), hägg (Prunus padus) och
björk (Betula sp.). I fältskiktet påträffas i strandlunden bl.a. vitpyrola (Pyrola rotundifolia),
hässlebrodd (Milium effusum), älggräs (Filipendula ulmaria), skogsstjärna (Trientalis
europaea), ekorrbär (Maianthemum bifolium) och rödblära (Silene dioica). Figuren övergår
längst i norr till en ca 80-årig barrskog. I det frodiga fältskiktet påträffas här ekbräken
(Gymnocarpium dryopteris), ekorrbär (Maianthemum bifolium), skogsbräken (Dryopteris
carthusiana) och rödblära (Silene dioica).
Figur A.6. Flerårig och mångskiktad barrskog. Äldsta träden är närmare 100-åriga, men de
flesta är dock betydligt yngre. Trädskiktet domineras klart av tall (Pinus sylvestris), men dock
förekommer ett stort inslag av gran (Picea abies). I trädskiktet påträffas dock inga lövträd. I
buskskiktet förekommer lite gran (Picea abies) och vide (Salix sp.). I fältskiktet påträffas
blåbär (Vaccinium myrtillus), lingon (Vaccinium vitis-idaea), skvattram (Ledum palustre),
kråkbär (Empetrum nigrum) och jungfru marie nycklar (Dactylorhiza maculata),
Figur A.7. Närmare 80-årig tallskog med ett inslag av gran (Picea abies) i trädskiktet. Som
ett underskikt påträffas björk (Betula sp.). I buskskiktet förekommer rikligt med enris
(Juniperus communis), gran (Picea abies), björk (Betula sp.) och rönn (Sorbus aucuparia).
Skogstypen är frisk moskog (MT) och i fältskiktet påträffas blåbär (Vaccinium myrtillus),
skogsstjärna (Trientalis europaea), linnea (Linnea borealis) och skvattram (Ledum palustre).
Figur A.8. Ogallrad och mycket tät, ca 20-årig tallplantskog. Längst i sydväst är tallskogen ca
25-årig och på ett litet område är skogen ca 40-årig. I trädskiktet förekommer nästan enbart
tall (Pinus sylvestris), förutom på de försumpad och utdikade områdena där det förekommer
mera björk (Betula sp.). I trädskiktet förekommer även enstaka fröträd (tall). Buskskiktet är
också sparsamt, men ställvis förekommer lite gran (Picea abies) och tallplantor (Pinus
sylvestris). I fältskiktet påträffas kråkbär (Empetrum nigrum), lingon (Vaccinium vitis-idaea),
skvattram (Ledum palustre) och kruståtel (Deschampsia flexuosa). Skogstypen är torr moskog
(VT).
Figur A.9. Beskogad åkermark där det nu växer en 40-årig, gles björkskog. Nästan enbart
björk (Betula sp.) i trädskiktet och nästan inget buskskikt finns. I området finns även ett
mindre område med barrskog och några aspar (Populus tremula) samt ett område som är
beskogad med gran (Picea abies). Granskogen är endast ca 15-årig. I fältskiktet påträffas
ängsgröe (Poa palustris), skogsbräken (Dryopteris carthusiana), smörblomma (Ranunculus
acris), hallon (Rubus idaeus), brännässla (Urtica dioica), rödblära (Silene dioica), åkerfräken
(Equisetum arvense), åkerbär (Rubus arcticus) och borsttistel (Cirsium helenioides).
Figur A.10. Ett litet skogsområde mellan husen. Öster om diket finns en tallskog bestående
delvis av gamla överståndare och delvis av ca 40-åriga tallar (Pinus sylvestris). I trädskiktet
påträffas även grova vårtbjörkar (Betula pendula). Inget buskskikt finns. I fältskiktet påträffas
mycket ängskovall (Melampyrum pratense), skogsstjärna (Trientalis europaea), ekorrbär
(Maianthemum bifolium) och blåbär (Vaccinium myrtillus). Väster om diket finns en ca 50årig björkskog med enstaka tallar (Pinus sylvestris) i trädskiktet, men i övrigt helt dominerad
av björk (Betula sp.). I buskskiktet förekommer mycket rönn (Sorbus aucuparia). I fältskiktet
påträffas ekorrbär (Maianthemum bifolium), liljekonvalj (Convallaria majalis), skogskovall
(Melampyrum sylvaticum), rödblära (Silene dioica), åkerfräken (Equisetum arvense) och
grässtjärnblomma (Stellaria graminea).
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Figur A.11. 100-årig, gles tallskog. Tallarna (Pinus sylvestris) är mycket gamla och har delvis
fått grov och tjock s.k. sköldbark. I trädskiktet samt som ett underskikt finns ett svagt inslag
av gran (Picea abies). I buskskiktet förekommer tall (Pinus sylvestris), vide (Salix sp.) och lite
gran (Picea abies). I fältskiktet påträffas lingon (Vaccinium vitis-idaea), kråkbär (Empetrum
nigrum), skvattram (Ledum palustre), odon (Vaccinium uliginosum) och ängskovall
(Melampyrum pratense). Skogstypen är torr moskog (MT). Figuren utgörs i sydväst delvis av
bergbunden hällmark. I figuren finns även en liten våtmark där det växer tuvull (Eriophorum
vaginatum), hjortron (Rubus chamaemorus), flaskstarr (Carex rostrata), dystarr (Carex
limosa), tranbär (Vaccinium oxycoccus) och kråkbär (Empetrum nigrum). I figuren finns ett
havsörnsbo (se kapitel 6).

Bild 2. Mycket gammal och ståtlig talldominerad barrskog i figur A.11
Figur A.12. Gammal åkermark beskogad med tall (Pinus sylvestris). I trädskiktet förekommer
enbart tall (Pinus sylvestris), medan det däremot förekommer lite rönn (Sorbus aucuparia) i
buskskiktet. I fältskiktet förekommer mycket rikligt med hallon (Rubus idaeus), brännässla
(Urtica dioica), rödblära (Silene dioica), åkerfräken (Equisetum arvense), skogsbräken
(Dryopteris carthusiana) och hundfloka (Anthriscus sylvestris).
Figur A.13. Åkrarna i området används mestadels för vallodling. Åkrarna är mycket
varierande och landskapsmässigt värdefulla med många och mycket stora stengärdsgårdar i
skogskanterna samt gamla lador. De insprängda små skogsholmarna består mestadels av ung
talldominerad skog, varav en del utgörs av bergbunden hällmark.
Figur A.14. Kackurberget är en hällmarkstallskog i ursprungligt skick med ett 100-årigt
trädskikt. I trädskiktet förekommer enbart tall (Pinus sylvestris). Som ett underskikt samt i
buskskiktet förekommer lite gran (Picea abies). I fältskiktet dominerar kråkbär (Empetrum
nigrum), lingon (Vaccinium vitis-idaea), odon (Vaccinium uliginosum), skvattram (Ledum
palustre) och renlav (Cladonia sp.). Invid åkerkanten i väster är skogstypen mera av typen

7

frisk moskog (MT) och med ett större inslag av gran (Picea abies). Vid åkerkanten finns
också en mycket stor och bred stengärdsgård.

Bild 3. Berget utgörs av en gammal hällmarkstallskog.
Figur A.15. Ca 30-årig, ogallrad och tät tallskog. I figuren finns bergbunden hällmark där
man sparat en del tvinväxta och äldre tallar (Pinus sylvestris). Som ett underskikt förekommer
lite gran (Picea abies) och björk (Betula sp.). I fältskiktet växer lingon (Vaccinium vitisidaea), blåbär (Vaccinium myrtillus), vårfryle (Luzula pilosa) och linnea (Linnea borealis).
Skogstypen är till största delen torr moskog (VT).
Figur A.16. Ca 80-årig barrblandskog med lika mycket gran (Picea abies) som tall (Pinus
sylvestris). Som ett underskikt förekommer en del björk (Betula sp.). I buskskiktet
förekommer också björk (Betula sp.) och enris (Juniperus communis). I fältskiktet dominerar
blåbär (Vaccinium myrtillus), ekorrbär (Maianthemum bifolium), skogsstjärna (Trientalis
europaea) och linnea (Linnea borealis). Skogstypen är frisk moskog (MT).
Figur A.17. Gammal åkermark som vuxit igen och delvis planterats med tall. Tallarna (Pinus
sylvestris) är ca 15 år. Mycket hög växtlighet i fältskiktet med bl.a. ängskavle (Phleum
pratense), duntrave (Epilobium angustifolium), kråkvicker (Vicia cracca), hundfloka
(Anthriscus sylvestris), borsttistel (Cirsium helenioides) och älggräs (Filipendula ulmaria).
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Delområde B. Kackur södra

Figur B.1. Ca 60-årig tallskog med inslag av gran (Picea abies) i trädskiktet. I buskskiktet
förekommer rätt rikligt med gran (Picea abies), rönn (Sorbus aucuparia) och björk (Betula
sp.), men skogen är ändå inte speciellt tät. Fältskiktet domineras av blåbär (Vaccinium
myrtillus), skogsfräken (Equisetum sylvaticum), lingon (Vaccinium vitis-idaea), samt en del
kråkbär (Empetrum nigrum) och i öster även mycket skvattram (Ledum palustre). I öster är
skogen något försumpad och liknar en tallmyr och här förekommer t.o.m. hjortron (Rubus
chamaemorus) i fältskiktet. Skogstypen är frisk moskog (MT).
Figur B.2. Ca 40-årig tallskog med enbart tall (Pinus sylvestris) i trädskiktet. Ställvis är
tallarna närmare 60 år. Skogen är ställvis gallrad och tallarna är delvis stamkvistade.
Buskskikt saknas för det mesta helt. Tallskogen är delvis planterad på gammal åker- eller
ängsmark som ställvis är dikad. Mycket frodigt fältskikt med bl.a. borsttistel (Cirsium
helenioides), duntrave (Epilobium angustifolium), åkerfräken (Equisetum arvense), ängsgröe
(Poa palustris), gårdssyra (Rumex longifolius), älggräs (Filipendula ulmaria), hundfloka
(Anthriscus sylvestris), hallon (Rubus idaeus), åkerbär (Rubus arcticus), kärrviol (Viola
palustris), brännässla (Urtica dioica), kråkbär (Empetrum nigrum), blåbär (Vaccinium
myrtillus), ekorrbär (Maianthemum bifolium) och lingon (Vaccinium vitis-idaea) samt på ett
fåtal ställen även jungfru marie nycklar (Dactylorhiza maculata).
Figur B.3. Delvis hällmarkstallskog, som dock icke är i naturtillstånd. Trädskiktet domineras
av en ung, ca 20-årig tät tallskog, men ställvis finns enstaka äldre tallar (Pinus sylvestris)
sparade. Rätt brant bergbunden mark. I fältskiktet påträffas odon (Vaccinium uliginosum),
skvattram (Ledum palustre), kråkbär (Empetrum nigrum), renlav (Cladonia sp.), tuvull
(Eriophorum vaginatum), fönsterlav (Cladonia stellaris) och lingon (Vaccinium vitis-idaea).
Längre in är figuren mer av typen av torr moskog (VT). På försumpade och utdikade
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områdena i figuren växer samma typ av skog, men här finns mera gran (Picea abies) i
trädskiktet.
Figur B.4. Gammal åker- eller ängsmark med en renodlad, ca 40-årig björkskog. Inget
buskskikt förekommer här. I fältskiktet växer skogsbräken (Dryopteris carthusiana), rödblära
(Silene dioica), ängsgröe (Poa palustris), ekbräken (Gymnocarpium dryopteris), hallon
(Rubus idaeus) och hultbräken (Phegopteris connectilis).

Bild 4. Ca 40-årig björkskog på gammal åkermark i figur B.4.
Figur B.5. Ny kalyta som ännu inte är planterad. I buskskiktet finns en del plantor av rönn
(Sorbus aucuparia) och björk (Betula sp.). I fältskiktet påträffas duntrave (Epilobium
angustifolium), älggräs (Filipendula ulmaria), hallon (Rubus idaeus) och skogsbräken
(Dryopteris carthusiana).
Figur B.6. Gammal åker- eller ängsmark med en ca 60-årig, flerårig och mångskiktad
björkskog. Figuren är försumpad och utdikad. I buskskiktet förekommer rikligt med
videbuskar (Salix sp.) och en del björk (Betula sp.) samt enstaka granar (Picea abies). I
fältskiktet växer skogskovall (Melampyrum sylvaticum), kärrviol (Viola palustris), åkerbär
(Rubus arcticus), ängsgröe (Poa palustris), skogsbräken (Dryopteris carthusiana),
skogsstjärna (Trientalis europaea), ekorrbär (Maianthemum bifolium), borsttistel (Cirsium
helenioides), älggräs (Filipendula ulmaria) och duntrave (Epilobium angustifolium). I figuren
finns i öster ett mäktigt odlingsröse. I figuren finns även ett litet område med en bergbunden
hällmark, där det dock endast delvis finns lite äldre tallar (Pinus sylvestris). Här påträffas
kråkbär (Empetrum nigrum) och lingon (Vaccinium vitis-idaea).
Figur B.7. Försumpat och utdikat kärr där det växer en 60-årig talldominerad blandskog med
inslag av gran (Picea abies) och björk (Betula sp.). I buskskiktet förekommer rätt rikligt med
gran (Picea abies) och lite rönn (Sorbus aucuparia). I fältskiktet dominerar lingon (Vaccinium
vitis-idaea), blåbär (Vaccinium myrtillus) och skogsstjärna (Trientalis europaea). I söder blir
skogen äldre, ca 80-årig och med större inslag av gran (Picea abies) i trädskiktet.
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Figur B.8. Hällmarkstallskog i något så när ursprungligt skick med enbart tall (Pinus
sylvestris) i trädskiktet. Buskskiktet saknas också. I fältskiktet förekommer odon (Vaccinium
uliginosum), lingon (Vaccinium vitis-idaea), kråkbär (Empetrum nigrum), ljung (Calluna
vulgaris), skvattram (Ledum palustre), renlav (Cladonia sp.) och fönsterlav (Cladonia
stellaris).
Figur B.9. Hällmarkstallskog som endast delvis är i naturtillstånd. Tallskogen är ca 60-årig,
men ställvis finns ursprungligt trädskikt kvar och där är tallarna närmare 100–åriga. I
trädskiktet förekommer enbart tall (Pinus sylvestris). I buskskiktet växer lite gran (Picea
abies). I fältskiktet påträffas odon (Vaccinium uliginosum), kråkbär (Empetrum nigrum),
skvattram (Ledum palustre), blåbär (Vaccinium myrtillus) och lingon (Vaccinium vitis-idaea).
På hällmarken växer även renlav (Cladonia sp.).
Figur B.10. Ca 60-årig blandskog med gran (Picea abies) och björk (Betula sp.). Granarna
förekommer framförallt som ett underskikt. I trädskiktet förekommer även ett inslag av tall
(Pinus sylvestris). Österut övergår figuren allt mer i en lundartad björkskog med ett rätt stort
inslag av gråal (Alnus incana) i trädskiktet. I buskskiktet förekommer lite gran (Picea abies). I
fältskiktet växer blåbär (Vaccinium myrtillus), linnea (Linnea borealis), ekorrbär
(Maianthemum bifolium), hallon (Rubus idaeus), rödblära (Silene dioica) och skogsbräken
(Dryopteris carthusiana). Skogstypen är frisk moskog (MT). Även denna figur utgörs delvis
av gammal åkermark.
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Delområde C. Kackur centrum

Figur C.1. Åkrarna i figuren används som betesmark för får. Figuren är ingärdad med
elstängsel.
Figur C.2. På naturlig väg beskogad åkermark med unga videbuskar (Salix sp.), björk (Betula
sp.), rönn (Sorbus aucuparia) och hägg (Prunus padus) både i träd- och buskskiktet. I det
frodiga fältskiktet hittas duntrave (Epilobium angustifolium), hundfloka (Anthriscus
sylvestris) och älggräs (Filipendula ulmaria).
Figur C.3. En ca 40-årig, renodlad björkskog med extremt mycket rönn (Sorbus aucuparia) i
buskskiktet. I buskskiktet förekommer också lite hägg (Prunus padus). I fältskiktet påträffas
borsttistel (Cirsium helenioides), hallon (Rubus idaeus), duntrave (Epilobium angustifolium)
och ängsgröe (Poa palustris).
Figur C.4. Hällmarkstallskog med något så när ursprungligt trädskikt med tvinväxta och låga
tallar (Pinus sylvestris). Enbart tall (Pinus sylvestris) i trädskiktet. I buskskiktet förekommer
lite gran (Picea abies). I fältskiktet påträffas kråkbär (Empetrum nigrum), ljung (Calluna
vulgaris), blåbär (Vaccinium myrtillus), odon (Vaccinium uliginosum) och lingon (Vaccinium
vitis-idaea),
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Figur C.5. Grusplan för transportfordon samt omgivande skog bestående av en 80-årig
barrblandskog.
Figur C.6. Delvis på naturlig väg beskogad åkermark samt en liten, nästan igenväxt
fotbollsplan. I trädskiktet förekommer ca 40-åriga björkar (Betula sp.). I buskskiktet
förekommer också videbuskar (Salix sp.) samt enstaka granar (Picea abies) och lite rönn
(Sorbus aucuparia). I fältskiktet växer kråkvicker (Vicia cracca), duntrave (Epilobium
angustifolium), borsttistel (Cirsium helenioides), hundfloka (Anthriscus sylvestris), brännässla
(Urtica dioica), ängsgröe (Poa palustris), brunrör (Calamagrostis purpurea), hässlebrodd
(Milium effusum) och skogsbräken (Dryopteris carthusiana). I figuren finns också en liten
grävd och delvis vattenfylld grop. Omgivande mark kring vattengropen är igenväxt med en
ung, under 20-årig lövskog av bl.a. gråal (Alnus incana) och björk (Betula sp.) i trädskiktet. I
fältskiktet påträffas bl.a. kråkklöver (Potentilla palustris), flaskstarr (Carex rostrata),
bredkaveldun (Typha latifolia), gul svärdslilja (Iris pseudacorus), andmat (Lemna minor),
norrlandsstarr (Carex aquatilis), duntrave (Epilobium angustifolium), brännässla (Urtica
dioica) och kråkvicker (Vicia cracca).
Figur C.7. Ca 30-årig, ogallrad och tät tallskog. Speciellt i väster finns ett rätt stort inslag av
björk (Betula sp.) i trädskiktet. I buskskiktet förekommer rätt rikligt med enris (Juniperus
communis) samt lite rönn (Sorbus aucuparia), björk (Betula sp.) och gran (Picea abies). I
fältskiktet påträffas kråkbär (Empetrum nigrum), lingon (Vaccinium vitis-idaea) och blåbär
(Vaccinium myrtillus)
Figur C.8. Beskogad åkermark med en 30-årig björkskog. Som ett underskikt förekommer
gran (Picea abies). I norr har åkermarken beskogats på naturlig väg och här förekommer både
gran (Picea abies), björk (Betula sp.), rönn (Sorbus aucuparia), hägg (Prunus padus), asp
(Populus tremula) och gråal (Alnus incana) i trädskiktet. Skogen är ställvis tät, men ställvis
finns även öppna gläntor. I fältskiktet hittas ängskovall (Melampyrum pratense), kråkvicker
(Vicia cracca), teveronika (Veronica chamaedrys), åkerfräken (Cirsium arvense), hundfloka
(Anthriscus sylvestris), ängsgröe (Poa palustris), borsttistel (Cirsium helenioides), brännässla
(Urtica dioica), älggräs (Filipendula ulmaria), ormbär (Paris quadrifolia) och nordlundarv
(Stellaria nemorum). Skogstypen är närmast en lund.
Figur C.9. Största delen av figuren består av en tät, ca 30-årig granskog med inslag av björk
(Betula sp.). I skogen finns nästan inget buskskikt eller fältskikt. I figuren finns även en ännu
yngre, ca 10-årig, gallrad plantskog med gran (Picea abies) och björk (Betula sp.). Figuren är
försumpad och utdikad.
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Delområde D. Sämskar norra

Figur D.1. Ca 35-årig, renodlad tallskog. I trädskiktet förekommer enbart tall (Pinus
sylvestris), som växer i raka rader. Sparsamt med rönn (Sorbus aucuparia) i buskskiktet.
Fältskiktet är mycket frodigt med bl.a. älggräs (Filipendula ulmaria), brännässla (Urtica
dioica), hallon (Rubus idaeus), hundfloka (Anthriscus sylvestris) och rödblära (Silene dioica)
som dominerande arter.
Figur D.2. Delvis beskogad åkermark med en ca 40-årig björkskog. Figuren är dock öppen på
flera ställen ännu. I buskskiktet förekommer en del videbuskar (Salix sp.). I fältskiktet hittas
älggräs (Filipendula ulmaria), humleblomster (Geum rivale), borsttistel (Cirsium
helenioides), ängsgröe (Poa palustris) och skogskovall (Melampyrum sylvaticum)
Figur D.3. En ca 30-årig, mycket tät granplantering med mycket stort inslag av lövträd som
överståndare. I trädskiktet växer bl.a. asp (Populus tremula), gråal (Alnus incana) och björk
(Betula sp.). Fältskiktet är mycket frodigt och här påträffas bl.a. hundfloka (Anthriscus
sylvestris), älggräs (Filipendula ulmaria) och duntrave (Epilobium angustifolium).
Figur D.4. En oenhetlig figur med en jordavstjälpningsplats inklusive omgivande ungskog.
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Figur D.5. Bergen utgörs av en hällmarkstallskog i ursprungligt skick. I trädskiktet
förekommer nästan enbart tall (Pinus sylvestris) och endast enstaka granar (Picea abies).
Buskskiktet saknas. I fältskiktet växer lingon (Vaccinium vitis-idaea), blåbär (Vaccinium
myrtillus), kråkbär (Empetrum nigrum), odon (Vaccinium uliginosum), tuvull (Eriophorum
vaginatum), islandslav (Cetraria islandica), fönsterlav (Cladonia stellaris) och renlav
(Cladonia sp.). I skogen finns en del stigar, pulk- eller slalombacke samt en grillkåta i
områdets nordvästra del och hela området har en viss betydelse för rekreationen.

Bild 5. Bergen, figur D.5 utgörs av en hällmarkstallskog i nästan naturtillstånd.
Figur D.6. Ett mycket oenhetligt område med unga skogar och flera små kalytor. I figuren
finns också en ny granplantering på gammal åkermark med mycket lövträdsplantor. I
granplanteringen finns inget fältskikt alls.
Figur D.7. Närmare 80-årig, försumpad och utdikad barrblandskog. I trädskiktet förekommer
nästan lika mycket gran (Picea abies) som tall (Pinus sylvestris). I trädskiktet förekommer
även en del lövträd. I buskskiktet förekommer lite björk (Betula sp.) och gran (Picea abies).
Fältskiktet är mycket frodigt med skogsfräken (Equisetum arvense), kärrviol (Viola palustris),
skogsbräken (Dryopteris carthusiana), lingon (Vaccinium vitis-idaea), blåbär (Vaccinium
myrtillus), linnea (Linnea borealis), ekbräken (Gymnocarpium dryopteris) och ekorrbär
(Maianthemum bifolium).
Figur D.8. Ca 60-årig grandominerad blandskog med ett svagt inslag av lövträd i trädskiktet.
I buskskiktet förekommer lite enris (Juniperus communis) och rönn (Sorbus aucuparia). I
fältskiktet påträffas lingon (Vaccinium vitis-idaea), blåbär (Vaccinium myrtillus) och linnea
(Linnea borealis). Skogstypen är frisk moskog (MT).
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Figur D.9. Gammal åker- eller ängsmark planterad med tall (Pinus sylvestris) och ställvis
gran (Picea abies). Träden är närmare 40-åriga. I buskskiktet förekommer lite gran (Picea
abies). I fältskiktet påträffas älggräs (Filipendula ulmaria), skogsbräken (Dryopteris
carthusiana), ekorrbär (Maianthemum bifolium), skogsfräken (Equisetum sylvaticum) och
borsttistel (Cirsium helenioides). I områden planterade med gran finns inget fältskikt alls. I
figuren finns även små områden som inte har varit åkermark och här växer ställvis en närmare
80-årig barrblandskog med gran (Picea abies) och tall (Pinus sylvestris), men sparsamt med
lövträd. Längst i väster består figuren av en ca 60-årig tallskog på ett litet område. I fältskiktet
påträffas här bl.a. linnea (Linnea borealis), ekorrbär (Maianthemum bifolium), skogsfräken
(Equisetum sylvaticum) och blåbär (Vaccinium myrtillus). Figuren är försumpad och utdikad.
Figur D.10. Mycket tät, ca 40-årig granplantering. Ställvis finns ett inslag av tall (Pinus
sylvestris) och björk (Betula sp.). Granplanteringen är så tät att både buskskikt och fältskikt är
svagt utvecklade. I fältskiktet påträffas ställvis lite skogsbräken (Dryopteris carthusiana).
Figur D.11. Ett litet område med en närmare 80-årig, flerårig och mångskiktad barrblandskog
med lite lövträd. I buskskiktet växer lite gran (Picea abies). I fältskiktet påträffas lingon
(Vaccinium vitis-idaea), linnea (Linnea borealis), blåbär (Vaccinium myrtillus) och ekorrbär
(Maianthemum bifolium). Skogstypen är frisk moskog (MT).
Figur D.12. Ca 50-årig, gallrad och gles tallskog. Träden är ställvis stamkvistade. Ställvis
finns ett litet inslag av gran (Picea abies) i trädskiktet. I buskskiktet förekommer lite gran
(Picea abies) och rönn (Sorbus aucuparia). I fältskiktet växer blåbär (Vaccinium myrtillus),
ekorrbär (Maianthemum bifolium), linnea (Linnea borealis) och lingon (Vaccinium vitisidaea). Skogstypen är frisk moskog (MT).
Figur D.13. Ca 15-årig tallplantskog med enbart tall (Pinus sylvestris). Ställvis finns en del
överståndartallar i trädskiktet. Buskskiktet saknas. I fältskiktet påträffas kråkbär (Empetrum
nigrum), lingon (Vaccinium vitis-idaea) och skvattram (Ledum palustre) Mycket stenigt i
figuren. Skogstypen är torr moskog (MT).
Figur D.14. Hällmark och mycket blockrik mark med en tallskog i nära naturtillstånd. I
trädskiktet förekommer enbart något tvinväxta och gamla tallar (Pinus sylvestris). Buskskiktet
är mycket sparsamt. I fältskiktet förekommer renlav (Cladonia sp.), lingon (Vaccinium vitisidaea) och fönsterlav (Cladonia stellaris). I figuren finns flera sänkor med våtmarker där man
påträffar bl.a. skvattram (Ledum palustre), hjortron (Rubus chamaemorus), kråkbär
(Empetrum nigrum) och odon (Vaccinium uliginosum).
Figur D.15. Litet odikat kärr med tall (Pinus sylvestris) som klart dominerade i trädskiktet.
Träden närmare 100-åriga. I trädskiktet förekommer även lite gran (Picea abies) och björk
(Betula sp.). I buskskiktet förekommer en del björk (Betula sp.). I fältskiktet påträffas
skogsfräken (Equisetum sylvaticum), hjortron (Rubus chamaemorus), blåbär (Vaccinium
myrtillus), skvattram (Ledum palustre), kråkbär (Empetrum nigrum), tuvull (Eriophorum
vaginatum), bladvass (Phragmites australis), kråkklöver (Menyanthes trifoliata) samt ett
bestånd av jungfru marie nycklar (Dactylorhiza maculata). Figuren kunde sparas.
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Bild 6. Ett litet kärr i naturtillstånd i figur D.15.
Figur D.16. Ett större område med unga tallplantskogar i åldern 15 till 30 år. Plantskogarna är
ogallrade och rätt täta. I trädskiktet förekommer nästan enbart tall (Pinus sylvestris). Ställvis
finns ett litet inslag av gran (Picea abies) och björk (Betula sp.) i trädskiktet. Buskskiktet är
obefintligt. I fältskiktet dominerar hallon (Rubus idaeus), ekorrbär (Maianthemum bifolium),
skogsstjärna (Trientalis europaea), kruståtel (Deschampsia flexuosa), duntrave (Epilobium
angustifolium), ängskovall (Melampyrum pratense), kråkbär (Empetrum nigrum), lingon
(Vaccinium vitis-idaea) och blåbär (Vaccinium myrtillus). Figuren är mycket stenig.
Skogstypen är torr moskog (VT). I figuren finns i söder en mycket stor och fin stengärdsgård
som dock delvis är överväxt (koordinater/KKJ27: 7081679-3289574).
.
Figur D.17. Vekamossen är en utdikad tallmyr med ett ca 60-årigt trädskikt. Myrtypen är
rismyr (Isovarpuräme, IR). I trädskiktet påträffas enbart tall (Pinus sylvestris), men som ett
underskikt förekommer lite björk (Betula sp.). I buskskiktet förekommer lite björk (Betula
sp.) och gran (Picea abies), speciellt i dikeskanterna. I fältskiktet dominerar skvattram
(Ledum palustre), odon (Vaccinium uliginosum), hjortron (Rubus chamaemorus), tuvull
(Eriophorum vaginatum) och lingon (Vaccinium vitis-idaea).
Figur D.18. Ca 10-årig, ogallrad och tät tallplantskog med en del överståndare av tall (Pinus
sylvestris) sparade vid avverkningen. Rikligt också med lövträdsplantor i figuren. I fältskiktet
dominerar hallon (Rubus idaeus), duntrave (Epilobium angustifolium), skogsstjärna
(Trientalis europaea) och lingon (Vaccinium vitis-idaea). I figurens utkanter finns flera, långa
och breda odlingsrösen och stengärdsgårdar.
Figur D.19. Gammal åker- eller ängsmark med ett glest och utspritt trädskikt. I trädskiktet
påträffas ca 60-åriga tallar (Pinus sylvestris), björkar (Betula sp.) och granar (Picea abies). I
trädskiktet finns även mycket yngre träd och ställvis större öppna gläntor. I buskskiktet
förekommer en del enris (Juniperus communis) samt asp (Populus tremula), som är hårt betad
av älg. I fältskiktet växer bl.a. ängskavle (Phleum pratense), ängskovall (Melampyrum
pratense), rölleka (Achillea millefolium), duntrave (Epilobium angustifolium), borsttistel
(Cirsium helenioides), gulvial (Lathyrus pratensis), hundfloka (Anthriscus sylvestris), harstarr
(Carex ovalis) och smörblomma (Ranunculus acris).
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Delområde E. Sämskar östra

Figur E.1. Gammal åker- eller ängsmark med en ca 30-årig björkdominerad lövskog. I
trädskiktet förekommer mycket gråal (Alnus incana) samt en hel del lärkträd (Larix sp.). I
buskskiktet växer lite björk (Betula sp.) och vide (Salix sp.). Fältskiktet domineras av hallon
(Rubus idaeus), brunrör (Calamagrostis purpurea), borsttistel (Cirsium helenioides), älggräs
(Filipendula ulmaria), åkerbär (Rubus arcticus), skogsstjärna (Trientalis europaea) och
kärrviol (Viola palustris).
Figur E.2. Knappt 40-årig granplantering med ett inslag av tall (Pinus sylvestris) och lite
björk (Betula sp.) i trädskiktet. Buskskiktet saknas och mycket svagt utvecklat fältskikt. I
fältskiktet påträffas dock bl.a. skogsbräken (Dryopteris carthusiana), hundfloka (Anthricus
sylvestris), ekorrbär (Maianthemum bifolium), borsttistel (Cirsium helenioides) och brännässla
(Urtica dioica), Figuren utgörs eventuellt av gammal åker- eller ängsmark.

Figur E.3. En ung, ca 30-årig, ogallrad och mycket tät blandskog med tall (Pinus sylvestris),
gråal (Alnus incana) och en del aspar (Populus tremula). I buskskiktet förekommer mycket
gran (Picea abies), vide (Salix sp.) och björk (Betula sp.). I fältskiktet påträffas mest
gräsväxtlighet med bl.a. ängsgröe (Poa palustris), kärrviol (Viola palustris), åkerbär (Rubus
arcticus), borsttistel (Cirsium helenioides), älggräs (Filipendula ulmaria) och ekorrbär
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(Maianthemum bifolium). Figuren utgörs delvis av gammal åker- eller ängsmark och det finns
en del öppna gläntor.
Figur E.4. En mycket gammal, säkert närmare 80-årig och ståtlig björkskog. I trädskiktet
dominerar vårtbjörk (Betula pendula) klart, men ställvis finns även ett inslag av tall (Pinus
sylvestris) och gran (Picea abies) samt ställvis ett antal grova aspar (Populus tremula). Som
ett underskikt förekommer rikligt med gran (Picea abies). I fältskiktet hittas älggräs
(Filipendula ulmaria), hundfloka (Anthriscus sylvestris), brännässla (Urtica dioica) och
rödblära (Silene dioica). Figuren utgörs delvis av gammal åker- eller ängsmark.
Figur E.5. En mycket oenhetlig figur som delvis utgörs av gammal åker- eller ängsmark.
Skogen består mestadels av en ung, ca 40-årig blandskog. I trädskiktet påträffas mycket björk
(Betula sp.), tall (Pinus sylvestris) och gran (Picea abies). I buskskiktet påträffas också rätt
rikligt med rönn (Sorbus aucuparia), björk (Betula sp.) och gran (Picea abies). I fältskiktet
dominerar lingon (Vaccinium vitis-idaea), blåbär (Vaccinium myrtillus), skogsstjärna
(Trientalis europaea) och ängskovall (Melampyrum pratense). På de gamla åkermarkerna
påträffas även älggräs (Filipendula ulmaria), hallon (Rubus idaeus), duntrave (Epilobium
angustifolium) och brännässla (Urtica dioica) i fältskiktet. I figuren finns två större flyttblock
med en spricka emellan (koordinater/KKJ27: 7081313-3289634). I figuren häckade orre och
en ungfågelkulle med åtminstone 5 flygga ungar påträffades.
Figur E.6. Ca 3-årig granplantering samt omkringliggande skog där man sparat ett 40-årigt
trädskikt. Figuren utgörs således inte av en traditionell föryngring. Rätt mycket
lövträdsplantor på kommande. I fältskiktet påträffas ängskovall (Melampyrum pratense),
lingon (Vaccinium vitis-idaea), kruståtel (Deschampsia flexuosa), hallon (Rubus idaeus) och
duntrave (Epilobium angustifolium). I söder finns även ett område med en ca 25-årig, ogallrad
och tät tallskog med mycket björk (Betula sp.) i trädskiktet. Buskskiktet är däremot här
sparsamt. I fältskiktet påträffas lingon (Vaccinium vitis-idaea), blåbär (Vaccinium myrtillus),
skogsstjärna (Trientalis europaea) och kråkbär (Empetrum nigrum). Skogstypen är frisk
moskog (MT). Figuren är mycket stenig. Längst i norr är tallskogen närmare 40-årig.
Figur E.7. 80-årig granskog med grova, över 100-åriga överståndare av tall (Pinus sylvestris).
Skogen är flerårig och mångskiktad. Figuren är rätt lik en naturskog med rätt mycket döda
träd. I buskskiktet förekommer även gran (Picea abies). I fältskiktet dominerar blåbär
(Vaccinium myrtillus), lingon (Vaccinium vitis-idaea), ekorrbär (Maianthemum bifolium),
linnea (Linnea borealis), vårfryle (Luzula pilosa), revlummer (Lycopodium annotinum),
skogsstjärna (Trientalis europaea), hultbräken (Phegopteris connectilis) samt ett litet bestånd
av jungfru marie nycklar (Dactylorhiza maculata). Skogstypen är frisk moskog (MT). I
figuren finns, söder om diket även små områden som varit gammal åker- eller ängsmark. Här
finns ett yngre lövträdsdominerat trädskikt. I trädskiktet växer mestadels här äldre vårtbjörkar
(Betula pendula). I fältskiktet påträffas bl.a. borsttistel (Cirsium helenioides), skogsbräken
(Dryopteris carthusiana), ekorrbär (Maianthemum bifolium), kärrviol (Viola palustris),
hundfloka (Anthricus sylvestris) och ängsgröe (Poa palustris).
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Delområde F. Södra utvidgningsområdet

Figur F.1. Ca 15-årig, mycket tät tallplantskog. I trädskiktet förekommer så gott som enbart
tall (Pinus sylvestris), i den nordvästra delen av figuren finns också ett litet inslag av björk
(Betula sp.) i trädskiktet. I trädskiktet växer också två stora frötallar som överståndare. Även i
buskskiktet förekommer en del tall (Pinus sylvestris). I fältskiktet växer här lingon
(Vaccinium vitis-idaea), kråkbär (Empetrum nigrum), ljung (Calluna vulgaris) samt lite
renlav (Cladonia sp.).
Figur F.2. Hällmarkstallskog i nära naturtillstånd. I trädskiktet växer enbart gamla och
tvinväxta tallar (Pinus sylvestris). Buskskikt saknas. I fältskiktet påträffas ljung (Calluna
vulgaris), renlav (Cladonia sp.), islandslav (Cetraria islandica), lingon (Vaccinium vitisidaea) och kråkbär (Empetrum nigrum).
Figur F.4. Ca 60-årig talldominerad barrblandskog med inslag av gran (Picea abies). I
trädskiktet förekommer också ett mycket svagt inslag av björk (Betula sp.). I buskskiktet
förekommer rätt rikligt med enris (Juniperus communis) och en del björk (Betula sp.). I
fältskiktet växer blåbär (Vaccinium myrtillus), lingon (Vaccinium vitis-idaea) och kråkbär
(Empetrum nigrum). Skogstypen är frisk moskog (MT).
Figur F.3. Ca 30-årig tallskog. I trädskiktet förekommer också ett mycket svagt inslag av
björk (Betula sp.) och gran (Picea abies). I buskskiktet växer lite gran (Picea abies) och enris
(Juniperus communis). Figuren växer delvis på hällmark och i fältskiktet påträffas lingon
(Vaccinium vitis-idaea), getpors (Ledum palustre), renlav (Cladonia sp.), ljung (Calluna
vulgaris) och kråkbär (Empetrum nigrum).
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Delområde G. Norra utvidgningsområdet

Figur G.1. Hällmarkstallskog i nära naturtillstånd. I trädskiktet förekommer förutom den
dominerande tallen (Pinus sylvestris) ett mycket svagt inslag av gran (Picea abies) men inga
lövträd. I buskskiktet växer lite enris (Juniperus communis), tall (Pinus sylvestris) och gran
(Picea abies). I fältskiktet dominerar kråkbär (Empetrum nigrum), lingon (Vaccinium vitisidaea), renlav (Cladonia sp.), islandslav (Cetraria islandica) och lite blåbär (Vaccinium
myrtillus) i sänkorna.
Figur G.2. Största delen av figuren består av en ca 60-årig tallskog med ett svagt inslag av
gran (Picea abies). Gran (Picea abies) och lite enris (Juniperus communis) förekommer även
i buskskiktet. Allra längst i söder finns på ett litet område en över 80-årig talldominerad och
tvinväxt barrblandskog med rätt stort inslag av gran (Picea abies). I fältskiktet växer lingon
(Vaccinium vitis-idaea) och blåbär (Vaccinium myrtillus). Skogstypen är frisk moskog (MT)
Figur G.3. Ca 25-årig tallskog. I trädskiktet förekommer så gott som enbart tall (Pinus
sylvestris), ställvis förekommer mycket lite gran (Picea abies) och björk (Betula sp.). I
buskskiktet påträffas även lite gran (Picea abies). I fältskiktet dominerar lingon (Vaccinium
vitis-idaea) och blåbär (Vaccinium myrtillus). Skogstypen är frisk moskog (MT).
Figur G.4. Närmare 80-årig talldominerad blandskog med rätt stort inslag av björk (Betula
sp.) och gran (Picea abies). Granen (Picea abies) växer även som ett underskikt samt i
buskskiktet. I fältskiktet påträffas lingon (Vaccinium vitis-idaea), getpors (Ledum palustre)
och blåbär (Vaccinium myrtillus).
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Bild 7. Figur G.1 består av en gammal hällmarkstallskog i nära naturtillstånd
Figur G.5. Figuren består delvis av gammal, beskogad åkermark där det nu växer en ca 50årig, tät granskog. I trädskiktet finns också rätt mycket björk (Betula sp.). Både buskskikt och
fältskikt saknas eftersom granskogen är så tät. Omgivande marker består av en 80-årig
barrblandskog. I fältskiktet dominerar lingon (Vaccinium vitis-idaea) och blåbär (Vaccinium
myrtillus).
Figur G.6. Extremt tät, nästan ogenomtränglig, ca 25-årig björkskog. I trädskiktet
förekommer även ett svagt inslag av lärkträd (Larix sp.). I buskskiktet förekommer även en
del gran (Picea abies). I fältskiktet växer mest gräsväxtlighet.
Figur G.7. Mycket tät, ca 10-årig plantskog med både tallplantor (Pinus sylvestris) och
granplantor (Picea abies). I plantskogen finns även ett mycket stort inslag av björksly (Betula
sp.). I fältskiktet dominerar lingon (Vaccinium vitis-idaea), getpors (Ledum palustre), blåbär
(Vaccinium myrtillus) samt gräsväxtlighet. Skogstypen är frisk moskog (MT). Figuren delvis
försumpad.
Figur G.8. Hällmarkstallskog som endast delvis är i naturtillstånd. I figuren finns flera olika
små figurer med olikåldriga tallskogar. I en stor del av figuren är tallskogen endast ca 30 år,
men det finns även områden med 60-årig och 40-årig tallskog. Dessutom finns även gammal
tallskog på några små bergsklackar. Ställvis förekommer i trädskiktet ett svagt inslag av gran
(Picea abies). I fältskiktet dominerar lingon (Vaccinium vitis-idaea), kråkbär (Empetrum
nigrum) och renlav (Cladonia sp.). I figuren finns även ett brett skidspår. I figuren finns en
rätt bred och stor stengärdsgård (koordinater/KKJ27: 7081230-3289691) samt ett större
flyttblock (koordinater/KKJ27: 7081260-3289712). I figurens norra del finns även ett område
med en gammal grus- eller stentäkt och här växer väldigt mycket unga, ca 20-åriga gråalar
(Alnus incana) i trädskiktet.
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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 inte flygekorre och för närvarande finns det också väldigt få
riktigt lämpliga skogsområden för flygekorren i området. Enligt Ralf Wistbacka som har
mycket stor erfarenhet av flygekorre och under 30 års tid följt med flygekorre i Larsmo så
förekommer inte flygekorre i området kring Kackur och Sämskar.

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 av havsörnen (VU) och orren (NT). Inom det inventerade området finns
inget område som är viktigt för rastande eller flyttande fåglar, t.ex. stora, öppna åkermarker.
Det finns heller ingen sjö, våtmark eller vattensamling som skulle vara viktig för fåglar inom
det inventerade området. Av skogshönsfåglarna förekommer i området orre, men enligt
Larsmo jaktförening finns inom det inventerade området ingen spelplats för orre. Tjäder
förekommer inte heller regelbundet längre i Larsmo (Larsmo jaktförening, muntlig
delgivning). Från databasen Tiira kan man också se att år 2008 påträffades rosenfink vid
båthamnen i Kackur. Rosenfinken hör till de hänsynskrävande arterna (NT). Av de övriga
hotade arterna kan man på basen av naturtyperna i området tänka sig att påträffa följande arter
som hör till kategorin hänsynskrävande: pärluggla (NT), göktyta (NT), stenskvätta (NT) och
grönsångare (NT). Ingen speciell plats hittades dock som skulle vara av speciell betydelse för
dessa arter. En s.k. direktivart som man borde ha kunnat observera i området är järpen, men
ingen järpe påträffades. Järpen är dock så allmän överlag i Larsmo att den med säkerhet också
förekommer inom det inventerade området.

6.1 Havsörn
I figur A.11 finns ett havsörnsbo som varit aktivt sedan 2008 (Matias Snellman, muntlig
delgivning). Havsörnen har häckat framgångsrikt där alla år sedan dess och år 2013 kläcktes
en unge i boet. Under inventeringen fanns även havsörnen med sin unge i närheten av
boträdet. Havsörnen har häckat i närheten av inventeringsområdet sedan 2004. Första året
skedde häckningen i ett konstbo för fiskgjuse och sedan i ett bo som havsörnen själv byggt.
Båda dessa bona är dock delvis eller helt nedfallna (Matias Snellman, muntlig delgivning).
Havsörnens boträd är skyddad enligt naturskyddslagen och därtill bör man undvika att planera
in bebyggelse och vägar i närheten av boträdet. Havsörnen är dock inte längre så skygg som
tidigare och en befintlig väg och sommarstugor finns på ca 300 meters avstånd från boträdet.
En skyddszon på ca 200 meter rekommenderas till ny bebyggelse rekommenderas dock.
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Tabell 1. Fågelarter som påträffades häckande på inventeringsområdet
Art
Tornseglare
Grönfink
Grönsiska
Ringduva
Hussvala
Större hackspett
Gulsparv
Rödhake
Svartvit flugsnappare
Bofink
Havsörn
Sädesärla
Blåmes
Tofsmes
Talgmes
Talltita
Gråsparv
Rödstjärt
Gransångare
Lövsångare
Skata
Järnsparv
Domherre
Kungsfågel
Morkulla
Trädgårdssångare
Orre
Rödvingetrast
Koltrast
Björktrast

Apus apus
Carduelis chloris
Carduelis spinus
Columba palumbus
Delichon urbica
Dendrocopus major
Emberiza citrinella
Erithacus rubecula
Ficedula hypoleuca
Fringilla coelebs
Haliaetus albicilla
Motacilla alba
Parus caeruleus
Parus cristatus
Parus major
Parus montanus
Passer domesticus
Phoenicurus phoenicurus
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Pica pica
Prunella modularis
Pyrrhyla pyrrhyla
Regulus regulus
Scolopax rusticola
Sylvia borin
Tetrao tetrix
Turdus iliacus
Turdus merula
Turdus pilaris

Anmärkning
Allmän
Enstaka par
Allmän
Mycket allmän
Allmän
Åtminstone 1 par
Allmän
Allmän
Allmän
Mycket allmän
1 häckande par i A.11
Allmän
Allmän
Ett häckande par A.3
Allmän
Enstaka par
Flera par i en granhäck
Åtminstone 1 par
Enstaka par
Mycket allmän
Allmän
Enstaka par
Åtminstone ett par
Flera par
1 ex. Observerades
Allmän
1 ungkulle i figur E.5
Allmän
Allmän
Allmän

Hotgrad

VU

NT

7. Övrig fauna
Under inventeringen påträffades i området ekorre (Sciurus vulgaris) och ekorren förekom
också på andra ställen talrikt under 2013. I området påträffades även legor samt 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.

24

8. Rekommendationer för uppgörande av planen
Inom det inventerade området hittades inga naturtyper som är skyddade enligt vattenlagen,
naturskyddslagen eller skogslagen. Några sällsynta eller utrotningshotade växter eller fåglar
förutom havsörnen observerades inte heller i området. Däremot hittades några naturobjekt
som man kunde beakta i samband med uppgörande av delgeneralplanen. De områden som bör
beaktas i samband med uppgörande av delgeneralplanen finns uppräknade i tabell 1. Den
skyddszon på ca 200 meter som rekommenderas kring havsörnens boträd framgår av figur 7.
Tabell 1. Skyddsvärda figurer inom det inventerade området.
Figur
A.11
A.13

Orsak
Mycket gammal tallskog i naturtillstånd.
Havsörnsbo
Åkrarna i området utgör ett kulturlandskap med
små åkrar omgärdade av breda stengärdsgårdar och
flera lador.

D.5

Bergen utgörs av en hällmarkstallskog
naturtillstånd. Kunde bli ett bra friluftsområde.

D.15

Ett litet kärr i naturtillstånd

Anmärkning
Skogen kunde omfattas av
frivilligt skydd s.k. Metso
Ingen
bebyggelse
bör
planeras på denna åkermark.
Åkrarna och skogen kan
dock brukas som förr.
i Speciellt de inre och norra
delarna av området kunde
reserveras
som
friluftsområde
Ej skyddad enligt lag, men
kunde ändå sparas

Bild 8. Rekommenderad skyddszon för havsörn

25

9. Litteratur
Kuusipalo, J. 1996. Suomen metsätyypit. Kirjayhtymä OY. 145 s.
Laine, J. & Vasander, H. 2005. Suotyypit ja niiden tunnistaminen. Metsäkustannus OY. 110 s.
Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (toim./eds.) 2010: Suomen lajien
uhanalaisuus – Punainen kirja 2010. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus,
Helsinki. 685 s.
Söderman, T. 2003. Luontoselvitykset ja luontovaiktusten arviointi. Ympäristöopas 109. 196
S.

26

