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1. Inledning
Larsmo kommun har påbörjat arbetet med att uppgöra en ny och utvidgad detaljplan för Holm
i Larsmo kommun. En detaljplan bör grunda sig på tillräckliga undersökningar och
utredningar. Till dessa undersökningar hör alltid en naturinventering av flora och fauna inom
planeområdet. Målsättningen med denna naturinventering är att ge tillräckligt god kännedom
om områdets naturvärden för att kunna bedöma planens inverkan på den biologiska
mångfalden. För största delen av detaljplaneområdet har det redan tidigare uppgjorts en
detaljerad naturinventering (Kanckos 2013). Denna naturinventering utgör en komplettering
till naturinventeringen från år 2013. Naturinventeringen har i sin helhet gjorts av FM biolog
Mattias Kanckos från essnature.

2. Material och metoder
Denna naturinventering i Larsmo omfattar en inventering av växter och naturtyper,
inventering av häckande fåglar i Västerviken, 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 enbart för sjön Västerviken och den
omgivande våtmarken. Västerviken inventerades i avseende på fåglar 15.5 2017 och 1.6 2017.
Observationer av fåglar under de övriga inventeringarna har förstås också noterats och tagits i
beaktande. Naturinventeringen omfattar även en inventering av åkergroda i Västerviken.
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. 21.0023.30) 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.
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.
Ihållande regn, kyla och hård vind minskar nämligen märkbart fladdermössens aktivitet och
rörelse och försvårar också arbetet för inventeraren. Inventeringen av fladdermössen gjordes
till fots och hela området inventerades.

2

3. Allmän beskrivning av området
Det inventerade området omfattar ett ca 30 hektar stort område strax väster om Larsmo
centrum i Holm. Området ligger väster om Larsmovägen och söder om Kackurvägen och
Strömsholmsvägen. Området är tills vidare obebyggt, men omges i alla väderstreck av
bebyggelse och åkermark. Området omfattar en utdikad sjö, Västerviken, samt omgivande
våtmark. I nordost finns ett större bergsområde, Kuljasbergen, där det växer en gammal
hällmarkstallskog. Resterande del av området utgörs av en rätt försumpad, ung lövblandskog.

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. I denna naturinventering är figurernas antal enbart 8 stycken.

Bild 2. Det inventerade området med de olika naturtyperna inritade.
Figur 1. Plockhuggen, gallrad och mycket varierande skog med stora gläntor. I trädskiktet
förekommer ställvis ca 30-åriga granar (Picea abies) och björkar (Betula spp.). I trädskiktet
finns även en hel del medelgrova aspar (Populus tremula) samt enstaka unga gråalar (Alnus
incana). I samband med gallringen har man sparat en del högstubbar. Fältskiktet är mycket
frodigt med bl.a. skogsbräken (Dryopteris carthusiana), hallon (Rubus idaeus), hampdån
(Galeopsis speciosa), hässlebrodd (Milium effusum), ekorrbär (Maianthemum bifolium),
smörblomma (Ranunculus acris), älggräs (Filipendula ulmaria) och duntrave (Epilobium
angustifolium).
Figur 2. Ca 40-årig, björkdominerad lövblandskog med inslag av gråal (Alnus incana) i
trädskiktet. Figuren utgör gammal åker- eller ängsmark. I buskskiktet förekommer mycket
spirea (Spirea spp.). I fältskiktet påträffas duntrave (Epilobium angustifolium), älggräs
(Filipendula ulmaria), borsttistel (Cirsium helenioides) och vänderot (Valeriana
sambucifolia).
Figur 3. Igenväxt åkermark med unga glasbjörkar (Betula pubecens) längs dikeskanterna
samt lite videbuskar (Salix sp.) mellan dikena. I fältskiktet påträffas kråkvicker (Vicia
cracca), ängskavle (Phleum pratense), älggräs (Filipendula ulmaria), harstarr (Carex ovalis),
groblad (Plantago major), trådtåg (Juncus filiformis), borsttistel (Cirsium helenioides),
brunven (Agrostis canina), smörblomma (Ranunculus acris), ängsskallra (Rhinanthus minor),
nysört (Achillea ptarmica) och gulvial (Lathyrus pratensis). I väster förekommer en åkermark
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som beskogats och här växer nu en ca 20-årig björkskog. Här förekommer även rikligt med
älggräs (Filipendula ulmaria) och duntrave (Epilobium angustifolium) i fältskiktet.

Bild 3. Ca 40-årig björkdominerad lövblandskog i figur 2.
Figur 4. Närmare 100-årig, tvinväxt och relativt låg tallskog, delvis på hällmark men ändå
med rätt bra tillväxt. Som ett underskikt och i buskskiktet förekommer lite gran (Picea abies).
I buskskiktet förekommer därtill lite enris (Juniperus communis) och rönn (Sorbus
aucuparia). I fältskiktet dominerar lingon (Vaccinium vitis-idaea), blåbär (Vaccinium
myrtillus), kråkbär (Empetrum nigrum), odon (Vaccinium uliginosum), skvattram (Ledum
palustre), renlav (Cladonia spp.) och islandslav (Cetraria islandica). I figuren förekommer
också enstaka släta berghällar. Mycket stigar finns i figuren.

Bild 4. Gammal, 100-årig gles tallskog på Kuljasbergen i figur 4.
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Figur 5. Ny kalyta utan trädskikt. I buskskiktet förekommer lite gråal (Alnus incana) och
björk (Betula spp.). I fältskiktet påträffas bl.a. rikligt med brunrör (Calamagrostis purpurea),
samt åkerfräken (Equisetum arvense), åkerbär (Rubus arcticus), skogsbräken (Dryopteris
carthusiana), topplösa (Lysimachia thyrsiflora), kärrviol (Viola palustris), hallon (Rubus
idaeus) och gråstarr (Carex canescens).

Bild 5. Ny kalyta i figur 5.
Figur 6. Västerviken är en liten grund, delvis utdikad sjö med omgivande sumpmark.
Trädskikt saknas i hela figuren, men i norr och väster förekommer mycket rikligt med täta,
nästan ogenomträngliga videsnår (Salix spp.). På stränderna av Västerviken dominerar
topplösa (Lysimachia thyrsiflora), bladvass (Phragmites australis), norrlandsstarr (Carex
aquatilis), sprängört (Cicuta virosa), kråkklöver (Potentilla palustris), kärrsilja (Peucedanum
palustre), bredkaveldun (Typha latifolia), brunrör (Calamagrostis purpurea), flaskstarr
(Carex rostrata), missne (Calla palustris), brunskära (Bidens tripartita), kärrdunört
(Epilobium palustre) och sumpmåra (Galium uliginosum). I själva sjön påträffas bl.a. rikligt
med missne (Calla palustris) och vattenbläddra (Utricularia vulgaris) samt dyblad
(Hydrocharis morsus-ranae). Nordvästra delen av sumpmarken i figuren har nyligen varit
ingärdad som fårbete.

Bild 6. Västerviken är en liten, grund sjö med omgivande våtmark (figur 6).
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Figur 7. Gammal åker- eller ängsmark som beskogats och där det nu växer en ca 40-årig
granskog. I trädskiktet förekommer i söder även rätt rikligt med tall (Pinus sylvestris) och
björk (Betula spp.). I buskskiktet förekommer ställvis vide (Salix spp.). I den täta granskogen
är fältskiktet dåligt utvecklat. På övriga platser förekommer i fältskiktet bl.a. åkerbär (Rubus
arcticus), skogsfräken (Equisetum fluviatile), duntrave (Epilobium angustifolium), nysört
(Achillea millefolium), älggräs (Filipendula ulmaria), kärrviol (Viola palustris), skogsbräken
(Dryopteris carthusiana), hallon (Rubus idaeus) och humleblomster (Geum rivale).
Figur 8. Ca 40-årig, utdikad men kraftigt försumpad lövblandskog. I trädskiktet dominerar
glasbjörk (Betula pubescens) klart på de flesta ställen i figuren. Speciellt på den nordöstra
stranden av Västerviken finns även lite äldre vårtbjörkar (Betula pendula) och unga gråalar
(Alnus incana). I buskskiktet förekommer speciellt i söder mycket rikligt med rönn (Sorbus
aucuparia). I buskskiktet förekommer också ställvis lite gråal (Alnus incana), gran (Picea
abies) och björk (Betula spp.). I fältskiktet påträffas hallon (Rubus idaeus), hässlebrodd
(Milium effusum), skogsstjärna (Trientalis europaea), blåbär (Vaccinium myrtillus),
skogskovall (Melampyrum sylvaticum), skogsbräken (Dryopteris carthusiana), topplösa
(Lysimachia thyrsiflora), skogsfräken (Equisetum fluviatile), kärrviol (Viola palustris),
missne (Calla palustris), bladvass (Phragmites australis), norrlandsstarr (Carex aquatilis) och
rödblära (Silene dioica).

Bild 7. Ca 40-årig, utdikad men kraftigt försumpad lövblandskog i figur 8.
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5. Fågelfaunan
Västerviken visade sig, trots sitt centrala läge mitt i Larsmo, ha en oväntat värdefull och
mångformig fågelfauna. Hela 13 olika fågelarter påträffades som häckande i sjön och den
omgivande våtmarken. I tabell 1 framgår antalet häckande par vid Västerviken. Av dessa arter
är det också fyra arter som räknas som utrotningshotade. I sjön häckade t.o.m. två par
svarthakedoppingar, som numera räknas som utrotningshotade i kategorin hotad (EN). I
videbuskagen runt sjön häckade också två par sävsparvar, som räknas som sårbara (VU)
enligt den senaste hotklassificeringen från år 2015. Även enkelbeckasin spelflög den 15.5. vid
Västerviken så en häckning är mycket trolig. Enkelbeckasin räknas som sårbar (VU). Även
ängspiplärkan en nära hotad art (NT) häckade vid Västerviken. Däremot förblev det oklart om
sångsvansparet som hela sommaren vistades i Västerviken, alls försökte sig på någon
häckning. I alla fall fanns det inga ungar vid träsket under sommaren. Det kan alltså ha varit
ett ungt icke-häckande par som vistades i sjön. Den 15.5 2017 hittades boet av trana på
våtmarken, så trana häckade med säkerhet vid sjön. Också gluttsnäppa varnade frenetiskt vid
sjön så en häckning är högst sannolik.
Övriga fåglar som noterades vid Västerviken var en vigghane (Aythya fuligula) samt ett tiotal
grönbenor (Tringa glareola) den 15.5 2017. Både viggen (EN) och grönbenorna (NT) räknas
som utrotningshotade. Den 26.8 då sjön också besöktes fanns det i sjön en gråhäger (Ardea
cinerea), 1 st. storskarv (Phalacrocorax carbo) samt en gräsand.
Sammantaget kan man säga att Västerviken med omgivande våtmark är en riktig ”hot spot”
för mångfalden och detta bör beaktas vid uppgörande av detaljplanen.
Tabell 1. Fågelarter som häckade i Västerviken 2017.

Fiskmås
Sävsparv
Gräsand
Svarthakedopping
Knipa
Sävsångare
Kricka
Sångsvan
Trana
Skogssnäppa
Ängspiplärka
Enkelbeckasin
Gluttsnäppa

Larus canus
Emberiza schoeniclus
Anas plathyrynchos
Podiceps auritus
Bucephala clangula
Acrocephalus schoenobaenus
Anas crecca
Cygnus cygnus
Grus grus
Tringa ochropus
Anthus pratensis
Gallinago gallinago
Tringa nebularia

3
2
2
2
1
1
1
1?
1
1
1
1
1

VU
EN

NT
VU
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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 Holm påträffades inga spår av flygekorre

7. Fladdermöss
Inom det inventerade området förekommer inte fladdermöss. Inga fladdermöss observerades
under de två kvällarna och nätterna som inventeringen gjordes. Området särdrag är inte heller
speciellt lämplig för fladdermöss.

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 tydligen inte åkergroda och inga åkergrodor hördes under
inventeringen den 15.5 2017. Inventeringstidpunkten är något sen, men samtidigt så hördes
åkergrodor på andra ställen samma kväll så resultatet är inte missvisande. Västerviken ser
åtminstone ut att lämpa sig för åkergroda.

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 kan
eventuellt tidvis förekomma i Västerviken. Några speciellt värdefulla områden för uttern torde
dock inte förekomma inom det inventerade området.

10. Övrig fauna
Under inventeringarna i Västerviken observerades flera bisamråttor (Ondatra zibethicus).
Bisamråttorna har gått mycket kraftigt tillbaka i hela nejden, så det är något anmärkningsvärt
att de här förekom allmänt. Inom det inventerade området förekommer också rådjur
(Capreolus capreolus). Under inventeringen observerades spår och spillning av rådjur överallt
i området. Inom inventeringsområdet torde det tidvis förekomma samtliga i Finland vanliga
däggdjursarter, men området har inte någon speciell betydelse för däggdjuren.
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11. Rekommendationer för uppgörande av planen
Inom det inventerade området finns ett riktigt värdefullt område för den biologiska
mångfalden, nämligen den lilla sjön Västerviken med omgivande våtmark. Sjön är speciellt
värdefull i avseende på de häckande fåglarna. En rik fågelfauna finns i sjön och flera av
arterna är utrotningshotade. Sjön får inte torkas ut helt och man bör också försöka spara den
omgivande halvöppna våtmarken. Ingen bebyggelse bör anvisas till områdets stränder
Däremot kan man nog bra gallra och göra mindre avverkningar i strandskogen. Som ett
förslag kunde Västerviken anvisas som ett parkområde för den närliggande skolan och den
tilltagande och tätnande bebyggelsen och befolkningen i centrum av Holm. Redan nu finns
det en massa stigar på Kuljasbergen och delvis även ner till Västerviken. Man kunde bygga
mera officiella leder i området, eventuellt rastplatser och fågeltorn som styr besökarna till de
mindre känsliga områdena. På så sätt kan man bevara mångfalden samtidigt som de boende i
centrum av Holm kunde få en grön oas på gångavstånd från hemmet. I övrigt finns i området
inga andra områden med speciella naturvärden som bör beaktas vid uppgörande av
detaljplanen.

Bild 8. Område vid Västerviken med en rik mångfald som bör bevaras vid planeringen.
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