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1. Inledning
Larsmo kommun har inlett processen med att uppgöra en delgeneralplan för Fagernäs.
Delgeneralplaneområdet utgörs av ett drygt 250 hektar stort område i Fagernäs by i Larsmo
kommun. Området utgörs av ett till rätt stora delar redan utbyggd jordbruksbygd längs
Fagernäsvägen, men det finns också större obebyggda skogsområden inom planeområdet.
Området gränsar också till Larsmosjön på flera sidor. 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 delgeneralplanens 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 Fagernäs i Larsmo omfattar en inventering av
växter, häckande fåglar, flygekorre och fladdermöss. Dessutom ingår en inventering av olika
naturtyper som en naturlig del vid en undersökning som denna och ger dessutom en mycket
bra, allmän bild av naturen inom området. Växt- och naturtypsinventeringen utfördes i juni
och juli 2016. Målsättningen med inventeringen var att allmänt beskriva naturen i området, att
eventuellt hitta utrotningshotade eller skyddsvärda växter och naturtyper enligt naturskydds-,
vatten- eller skogslagen. Förutom de enligt lag skyddade naturtyperna noterades även lokalt
sällsynta naturtyper som kan vara viktiga för den biologiska mångfalden eller som kan tänkas
utgöra livsmiljö för hotade och skyddade arter.
Inventering av häckande fåglar gjordes tre gånger under den optimala inventeringstidpunkten
för fåglar (23.5, 3.6 och 10.6 2016). Fågelinventeringen gjordes under den tidiga morgonen
(kl. 4.00-10.00) då fåglarna sjunger som aktivast. Fåglarnas revir ritades in på kartor och
jämfördes mellan de olika tillfällena. På så sätt fick man en uppfattning om antalet häckande
par. 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. Inventeringen av flygekorre gjordes den 23.5 2016.
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 artbestämdes
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 och augusti. Inventeringen av
fladdermössen gjordes den 3-4.7 och 18-19.8. 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 eller med cykel längs vägarna och hela området inventerades. Spår och direkta
observationer av övriga däggdjur noterades givetvis också och finns omnämnda i texten.
Naturinventeringen har i sin helhet gjorts av FM biolog Mattias Kanckos från essnature.

2

3. Allmän beskrivning av området
Planeområdet ligger i Fagernäs by på den s.k. Larsmo huvudön i Larsmo kommun och
omfattar ett område på ca 250 hektar. Området ligger ca 2,5 km öster om Larsmo centrum i
Holm. Planeområdet omfattar endast ett litet strandområde längs Larsmosjön. Området består
av Fagernäs by med gammal bosättning, kyrka, industri och även nyare egnahemshus. I
området finns mycket åkermark, men största delen består av små oregelbundet formade
åkerlappar insprängd i skogsmarken. Stora, mera öppna odlingsfält finns endast på ett
begränsat område i öster. Inom planeområdet förekommer inga sjöar, större bäckar eller åar
eller andra vattendrag. I söder gränsar dock planeområdet delvis till Larsmosjön. Skogen på
området är varierad och här finns både gamla, tvinvuxna tallskogar på bergsområden, men
även äldre lövblandskogar samt givetvis tallplantskogar i varierande ålder. I området finns
sparsamt med myrar eller andra våtmarker. I området finns en vandringsled som korsar
inventeringsområdet på flera ställen och därtill finns flera andra små stigar i området som
används flitigt.

Bild 1. Översiktskarta över inventeringsområdet inritat med rött.
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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 tydlighetens skull uppdelas området vid presentationen i
fyra olika delområden. Figurernas nummer avser numreringen på kartorna över delområdena.

Delområde A. Söderholmen

Figur A.1. Ca 45-årig tallskog. Söder om vägen är skogen nyligen gallrad, medan den norr
om vägen är ogallrad och tät. I trädskiktet förekommer så gott som enbart tall, förutom i öster
där det finns ett visst inslag av asp (Populus tremula) och björk (Betula sp.). I buskskiktet
förekommer björk (Betula sp.) och gran (Picea abies). I fältskiktet dominerar lingon
(Vaccinium vitis-idaea), blåbär (Vaccinium myrtillus), linnea (Linnea borealis), skogsstjärna
(Trientalis europaea), ekorrbär (Maianthemum bifolium) och vårfryle (Luzula pilosa). I
figuren påträffades också enstaka exemplar av knärot (Goodyera repens). Skogstypen är frisk
moskog (MT).
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Figur A.2. Ca 30-årig björkskog med enstaka granar som ett underskikt. Buskskiktet saknas
och är bortröjt. I fältskiktet påträffas mycket gräsväxlighet samt skogsbräken (Dryopteris
carthusiana), hallon (Rubus idaeus) och blåbär (Vaccinium myrtillus). Figuren utgörs delvis
av gammal åker- eller ängsmark.
Figur A.3. Ca 80-årig, talldominerad blandskog med rikligt inslag av gran (Picea abies) och
vårtbjörk (Betula pendula) i trädskiktet. Gran (Picea abies) förekommer också rikligt som ett
underskikt samt i buskskiktet. I fältskiktet dominerar lingon (Vaccinium vitis-idaea) och
blåbär (Vaccinium myrtillus). Skogstypen är frisk moskog (MT).
Figur A.4. Ca 30-årig blandskog, som ställvis är planterad med tall (Pinus sylvestris) och
ställvis med gran (Picea abies). Dessutom finns det i figuren ett stort inslag av björk (Betula
sp.). Figuren utgör delvis gammal åker- eller ängsmark. I fältskiktet påträffas blåbär
(Vaccinium myrtillus), lingon (Vaccinium vitis-idaea), skogsbräken (Dryopteris carthusiana),
ekorrbär (Maianthemum bifolium) och ekbräken (Gymnocarpium dryopteris).
Figur A.5. Ca 20-årig, tät tallplantskog. I trädskiktet förekommer ett inslag av björk (Betula
sp.) sparsamt. I figuren förekommer också några riktigt grova överståndare av tall (Pinus
sylvestris). Buskskiktet saknas. I fältskiktet förekommer lingon (Vaccinium vitis-idaea),
linnea (Linnea borealis), blåbär (Vaccinium myrtillus), ekorrbär (Maianthemum bifolium) och
skogsstjärna (Trientalis europaea). Skogstypen är frisk moskog (MT).
Figur A.6. Hällmarkstallskog i ursprungligt skick. I trädskiktet förekommer gamla, över 100åriga tallar, varav flera är riktigt grova tallar med sköldbark. Buskskiktet är mycket sparsamt.
I fältskiktet förekommer framförallt lavar såsom fönsterlav (Cladina stellaris), islandslav
(Cetraria islandica), lingon (Vaccinium vitis-idaea), blåbär (Vaccinium myrtillus) och kråkbär
(Empetrum nigrum).

Bild 2. En gammal hällmarkstallskog i figur A.6 vid Söderholmen.
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Figur A.7. Gammal igenvuxen ruderatmark, där det nu växer en gles, ca 12-årig tallskog. I
utkanterna av figuren förekommer också mera unga gråalar (Alnus incana) och björkar
(Betula sp.). I buskskiktet förekommer videbuskar (Salix sp.). Fältskiktet är mycket sparsamt i
figuren. Ställvis förekommer lite odon (Vaccinium uliginosum), ljung (Calluna vulgaris) och
getpors (Rhododendron tomentosum),
Figur A.8. Gammal, beskogad och dikad åkermark där det nu växer en närmare 50-årig
björkskog. Figuren är försumpad och de gamla dikena är igenvuxna. I trädskiktet förekommer
också sälg (Salix caprea) och gråal (Alnus incana). I fältskiktet förekommer skogsbräken
(Dryopteris carthusiana), skogsfräken (Equisetum fluviatile), kärrviol (Viola palustris),
hässlebrodd (Phleum pratense), smörblomma (Ranunculus acris), hundfloka (Anthriscus
sylvestris), borsttistel (Cirsium helenioides), skogspipa (Angelica sylvestris) och kråkklöver
(Potentilla palustris). I figuren finns några låga stengärdsgårdar.
Figur A.9. En mycket oenhetlig och varierande figur. Skogen är flerårig och mångskiktad
utan någon klar struktur samt dessutom plockhuggen och gallrad. I figuren finns några äldre
och grova aspar (Populus tremula) med håligheter samt några grova tallar (Pinus sylvestris).
Största delen är dock en ca 60-årig blandskog med gran (Picea abies) och tall (Pinus
sylvestris). I fältskiktet dominerar lingon (Vaccinium vitis-idaea), skogsbräken (Dryopteris
carthusiana), skogsfräken (Equisetum fluviatile), ekorrbär (Maianthemum bifolium), harsyra
(Oxalis acetosella), hallon (Rubus idaeus), gräsväxtlighet samt blåbär (Vaccinium myrtillus).
Skogstypen är frisk moskog (MT).
Figur A.10. Hällmarkstallskog i något så när ursprungligt skick. I trädskiktet förekommer så
gott som enbart tall (Pinus sylvestris). Tillväxten i figuren är dock relativt god och tallarna är
grova. Buskskikt saknas och i fältskiktet förekommer typisk hällmarksvegetation med lavar,
samt lingon (Vaccinium vitis-idaea), ljung (Calluna vulgaris) och kråkbär (Empetrum
nigrum).
Figur A.11. Över 100-årig gles tallskog, som nyligen blivit plockhuggen. I trädskiktet
förekommer så gott som enbart tall (Pinus sylvestris), förutom i åkerkanten där det
förekommer en del gran (Picea abies). Utmed vägen i väster växer också rikligt med vårtbjörk
(Betula pendula) på ett litet område. I buskskiktet förekommer sparsamt med gran (Picea
abies). I fältskiktet dominerar blåbär (Vaccinium myrtillus), lingon (Vaccinium vitis-idaea),
skogsstjärna (Trientalis europaea), hallon (Rubus idaeus) och ängssyra (Rumex acetosella)
samt väldigt mycket jättebalsamin (Impatiens glandulifera) i körstråken.
Figur A.12. Fageruddsviken är en rätt kraftigt igenvuxen vik i Larsmosjön. På östra sidan av
viken finns en 100-årig gles barrblandskog som är plockhuggen och gallrad. På den södra
stranden växer däremot en ca 40-årig lövblandskog med gråal (Alnus incana) och björk
(Betula sp.). I Fageruddsviken häckade flera fågelarter.
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Delområde B. Nordväst om Fagernäsvägen

Figur B.1. Rätt ojämn, ca 20-årig tallplantskog. I trädskiktet även ett inslag av gran (Picea
abies). I buskskiktet förekommer rönn (Sorbus aucuparia), gran (Picea abies) och glasbjörk
(Betula pubescens). I fältskiktet dominerar blåbär (Vaccinium myrtillus), lingon (Vaccinium
vitis-idaea), kråkbär (Empetrum nigrum), renlav (Cladina ssp.), odon (Vaccinium
uliginosum), getpors (Rhododendron tomentosum). I figuren finns också en mycket liten,
öppen odikad, trädfattig torvmark som dock inte är speciellt skyddsvärd. I fältskiktet på
torvmarken växer bl.a. tuvull (Eriophorum vaginatum), rosling (Andromeda polifolia), tranbär
(Vaccinium oxycoccus) och odon (Vaccinium uliginosum).
Figur B.2. Ca 100-årig, gles tallskog som växer delvis på hällmark. I trädskiktet förekommer
enbart gamla och grova tallar (Pinus sylvestris) med sköldbark. Som ett underskikt och i
buskskiktet förekommer lite gran (Picea abies). I fältskiktet dominerar lingon (Vaccinium
vitis-idaea), blåbär (Vaccinium myrtillus), kråkbär (Empetrum nigrum), getpors
(Rhododendron tomentosum), renlav (Cladina ssp) och islandslav (Cetraria islandica).
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Bild 3. En mycket, grov och gammal över 100-årig tallskog i figur B.2.
Figur B.3. Ca 10-årig granplantering där lövträden nyligen är bortröjda. I buskskiktet
förekom ändå rätt rikligt med glasbjörk (Betula pubescens). I fältskiktet dominerar lingon
(Vaccinium vitis-idaea), blåbär (Vaccinium myrtillus), skogsstjärna (Trientalis europaea),
getpors (Rhododendron tomentosum) och linnea (Linnea borealis). Skogstypen är frisk
moskog (MT).
Figur B.4. Närmare 80-årig blandskog. I trädskiktet förekommer några enstaka granar (Picea
abies), flera grova aspar (Populus tremula), 100-åriga tallar (Pinus sylvestris) samt flera grova
sälgar (Salix caprea) i trädskiktet. Figuren utgörs delvis av gammal åker- eller ängsmark. I
buskskiktet förekommer rikligt med rönn (Sorbus aucuparia), gran (Picea abies) och
glasbjörk (Betula pubescens). I fältskiktet förekommer ängsväxtlighet, bl.a. vårfryle (Luzula
pilosa), ekorrbär (Maianthemum bifolium), skogsstjärna (Trientalis europaea), hundfloka
(Anthriscus sylvestris), ekbräken (Gymnocarpium dryopteris), skogsbräken (Dryopteris
carthusiana) och lundstjärnblomma (Stellaria nemorum).
Figur B.5. Lager- och jordavstjälpningsplats som omges av en ung lövblandskog.
Figur B.6. Ca 15-årig tallplantskog. Rätt mycket torrträd sparade vid avverkningen
Figur B.7. Figuren består till största delen av gammal åkermark planterad med gran (Picea
abies). Granarna är ca 40-åriga. I trädskiktet växer även mycket glasbjörk (Betula pubecens)
och i figurens utkanter finns även rikligt med asp (Populus tremula). Fältskiktet saknas nästan
helt, men ställvis förekommer i utkanterna bl.a. ekbräken (Gymnocarpium dryopteris), blåbär
(Vaccinium myrtillus), skogsstjärna (Trientalis europaea) och ekorrbär (Maianthemum
bifolium).
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Figur B.8. Ca 100-årig tallskog, med så gott som enbart tall (Pinus sylvestris) i trädskiktet.
Som ett underskikt förekommer sparsamt med gran (Picea abies). I buskskiktet växer rätt
rikligt med enris (Juniperus communis), gran (Picea abies) och lite glasbjörk (Betula
pubescens). I fältskiktet förekommer framförallt blåbär (Vaccinium myrtillus), lingon
(Vaccinium vitis-idaea) och kråkbär (Empetrum nigrum). Skogstypen är torr moskog (VT).
Figur B.9. Träskesbergen utgörs av hällmarkstallskog i ursprungligt skick. På flera ställen
förekommer berg i dagen, med mycket gles, gammal tallskog och stora öppna gläntor med
enbart kala bergshällar. I utkanterna av bergsområdet har dock tallskogen växt bättre. Som ett
underskikt förekommer ställvis lite gran (Picea abies). Sparsamt med lövträd och buskskikt
saknas. I fältskiktet påträffas renlav (Cladina ssp.), islandslav (Cetraria islandica), lingon
(Vaccinium vitis-idaea), mjölon (Arctostaphylos uva-ursi), blåbär (Vaccinium myrtillus),
kråkbär (Empetrum nigrum), ljung (Calluna vulgaris) samt odon (Vaccinium uliginosum) och
getpors (Rhododendron tomentosum) på fuktigare ställen. I figuren förekommer mycket stigar
och en vandringsled.
Figur B.10. Området är till största delen avverkat och här finns nu en ca 5-årig tallplantskog.
I plantskogen finns dock väldigt mycket lövsly och gran (Picea abies). I utkanterna av figuren
finns även en del äldre träd, bl.a. tall (Pinus sylvestris) och asp (Populus tremula). I fältskiktet
är de dominerande växterna lingon (Vaccinium vitis-idaea), blåbär (Vaccinium myrtillus),
ekorrbär (Maianthemum bifolium) och vårfryle (Luzula pilosa).
Figur B.11. Beskogad åkermark med en ca 40-årig björkskog. I trädskiktet dominerar
glasbjörk (Betula pubescens). Buskskikt saknas. I fältskiktet dominerar skogsstjärna
(Trientalis europaea), ekorrbär (Maianthemum bifolium), duntrave (Epilobium
angustifolium), skogsfräken (Equisetum sylvaticum), rödblära (Silene dioica), skogsbräken
(Dryopteris carthusiana), smörblomma (Ranunculus acris), ängssyra (Rumex acetosella),
åkerbär (Rubus arcticus) och skogskovall (Melampyrum sylvaticum).

Bild 4. Ca 40-årig björkskog planterad på gammal åkermark i figur B.11.
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Figur B.12. Ca 40-årig rätt gles tallskog med sparsamt inslag av gran (Picea abies), men inga
lövträd. I buskskiktet förekommer lite gran (Picea abies), rönn (Sorbus aucuparia) och björk
(Betula sp.). Figuren utgör delvis gammal åkermark i väster. I fältskiktet dominerar
skogsstjärna (Trientalis europaea), ekorrbär (Maianthemum bifolium), skogsbräken
(Dryopteris carthusiana), blåbär (Vaccinium myrtillus), hallon (Rubus idaeus), skogsfräken
(Equisetum fluviatile), ekbräken (Gymnocarpium dryopteris) och gräsväxtlighet. Skogstypen
är frisk moskog (MT).
Figur B.13. Ca 100-årig, mycket grov tallskog. I trädskiket förekommer ett rätt rikligt inslag
av gran (Picea abies). Som ett underskikt förekommer lite glasbjörk (Betula pubescens). I
figuren förekommer blåbär (Vaccinium myrtillus), lingon (Vaccinium vitis-idaea),
skogsstjärna (Trientalis europaea), hjortron (Rubus chamaemorus), getpors (Rhododendron
tomentosum) och linnea (Linnea borealis). I figuren finns en hel del torrträd.
Figur B.14. Kraftigt utdikad rismyr av typen isovarpuräme (IR). I trädskiktet förekommer
enbart låga och klenväxta tallar (Pinus sylvestris). I buskskiktet förekommer lite glasbjörk
(Betula pubescens), speciellt i dikeskanterna. I fältskiktet dominerar tuvull (Eriophorum
vaginatum), getpors (Rhododendron tomentosum), odon (Vaccinium uliginosum) och hjortron
(Rubus chamaemorus) samt skogsfräken (Equisetum sylvaticum) i utkanterna av myren.
Figur B.15. Ca 100-årig grandominerad barrblandskog med gran (Picea abies) och tall (Pinus
sylvestris). Mycket tvinväxta och torra träd i figuren samt riktigt grova och gamla tallar med
sköldbark. I buskskiktet förekommer lite gran (Picea abies) och björk (Betula sp.) i
buskskiktet. I fältskiktet dominerar lingon (Vaccinium vitis-idaea), blåbär (Vaccinium
myrtillus), liljekonvalj (Convallaria majalis), skogsstjärna (Trientalis europaea), ekorrbär
(Maianthemum bifolium) och linnea (Linnea borealis). Skogstypen är frisk moskog (MT).
Figur B.16. Tät, ca 35-årig tallskog. Som ett underskikt förekommer mycket rikligt med rönn
(Sorbus aucuparia), björk (Betula sp.) och gran (Picea abies). I buskskiktet förekommer även
lite enris (Juniperus communis). I fältskiktet dominerar blåbär (Vaccinium myrtillus), lingon
(Vaccinium vitis-idaea) och skogsstjärna (Trientalis europaea). Skogstypen är frisk moskog
(MT).
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Delområde C. Öster om Fagernäsvägen

Figur C.1. Ca 50-årig, kraftigt försumpad och utdikad björkskog. Speciellt kring
Fagernäsdiket dominerar glasbjörk (Betula pubescens). Som ett underskikt förekommer rikligt
med rönn (Sorbus aucuparia). I fältskiktet förekommer bl.a. skogsbräken (Dryopteris
carthusiana), brunrör (Calamagrostis purpurea) och gräsväxtlighet. På de mest försumpade
platserna förekommer missne (Calla palustris) och topplösa (Lysimachia thyrsiflora). Figuren
har delvis varit ingärdat som betesmark för får.
Figur C.2. Gammal, ca 100-årig talldominerad barrskog som delvis växer på hällmark.
Tallarna är dock inte alla gamla utan en hel del yngre tallar finns också i figuren. Längre i
söder är dock skogen mer av typen frisk moskog (MT) och här förekommer mera gran (Picea
abies) i trädskiktet. Som ett underskikt förekommer både tall (Pinus sylvestris) och gran
(Picea abies). I fältskiktet dominerar kråkbär (Empetrum nigrum), lingon (Vaccinium vitisidaea), renlav (Cladina ssp.), odon (Vaccinium uliginosum), islandslav (Cetraria islandica),
blåbär (Vaccinium myrtillus) och getpors (Rhododendron tomentosum). Mitt i figuren finns
även en liten tall- rismyr av typen isovarpuräme (IR).
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Figur C.3. En ny kalyta där man nyligen brutit stubbar och samlat ihop ris. Vid avverkningen
har man sparat endast enstaka torrträd och en större tall. I fältskiktet växer ännu lite lingon
(Vaccinium vitis-idaea), blåbär (Vaccinium myrtillus) och renlav (Cladina ssp.).
Figur C.4. Ca 100-årig tvinväxt tallskog, med ett litet inslag av gran (Picea abies). Figuren
utgörs delvis av hällmark. I buskskiktet förekommer en hel del yngre tallar (Pinus sylvestris).
I fältskiktet påträffas blåbär (Vaccinium myrtillus), lingon (Vaccinium vitis-idaea), kråkbär
(Empetrum nigrum), getpors (Rhododendron tomentosum) och renlav (Cladina sp.).
Figur C.5. Ca 2-årig tallplantering med rikligt uppslag av lövsly, bl.a. rönn (Sorbus
aucuparia). I fältskiktet påträffas dessutom hallon (Rubus idaeus), duntrave (Epilobium
angustifolium), blåbär (Vaccinium myrtillus) och vårfryle (Luzula pilosa).
Figur C.6. Mycket täta tallskogar i åldern ca 20-40 år. I trädskiktet förekommer ställvis lite
gran (Picea abies) och björk (Betula sp.). Skogstypen är närmast torr moskog (VT) och delvis
finns även små hällmarker i figuren. I fältskiktet påträffas lingon (Vaccinium vitis-idaea),
kråkbär (Empetrum nigrum), lite blåbär (Vaccinium myrtillus) och odon (Vaccinium
uliginosum).

Bild 5. Försumpad våtmark som breder ut sig på båda sidorna om det breda diket Fagernäs
utfallet i figur C.7.
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Figur C.7. Fagernäsutfallet är ett mycket brett dike som ställvis övergår i en större våtmark
som breder ut sig närmare 50 meter till sidorna. På båda sidorna av diket finns här också en
smal remsa med en kraftigt försumpad ung lövblandskog dominerad av glasbjörk (Betula
pubescens). I våtmarken har bildats breda gungflyn av vitmossa (Sphagnum sp.). I fältskiktet
förekommer även vass (Phragmites australis), missne (Calla palustris), igelknopp
(Sparganium emersum), tranbär (Vaccinium oxycoccus), norrlandsstarr (Carex aquatilis) och
topplösa (Lysimachia thyrsiflora). Vid stränderna växer även hönsbär (Cornus suecica).
Speciellt i öster finns en rätt brant stigning från våtmarken upp mot skogen.
Figur C.8. Ca 80-årig, grandominerad barrblandskog. Skogen är flerårig och mångskiktad. I
buskskiktet växer gran (Picea abies). I fältskiktet dominerar lingon (Vaccinium vitis-idaea),
linnea (Linnea borealis), blåbär (Vaccinium myrtillus), skogsbräken (Dryopteris carthusiana),
harsyra (Oxalis acetosella), kärrviol (Viola palustris) och skogsstjärna (Trientalis europaea).
Längre norrut är skogen ca 60-årig, rätt tät och grandominerad. Delvis utgörs figuren av
gammal åkermark som är höglagd och planterad med gran. Skogstypen är frisk moskog (MT).
Figur C.9. Ca 50-årig tallskog med nästan enbart tall (Pinus sylvestris) i trädskiktet. I
buskskiktet växer rätt rikligt med björk (Betula sp.) och rönn (Sorbus aucuparia). I
buskskiktet förekommer lite gran (Picea abies). I fältskiktet påträffas lingon (Vaccinium vitisidaea), blåbär (Vaccinium myrtillus), harsyra (Oxalis acetosella), skogsstjärna (Trientalis
europaea), hallon (Rubus idaeus), linnea (Linnea borealis) och t.o.m. lite liljekonvalj
(Convallaria majalis).

Bild 6. Ca 50-årig tallskog i figur C.9 vid Kalvhagabacken.
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Delområde D. Söder om Fagernäsvägen

Figur D.1. Ca 100-årig tallskog, i väster är skogen gles och växer på hällmark. Här finns
enbart tall (Pinus sylvestris) i trädskiktet. I öster finns ett inslag av gran (Picea abies) i
trädskiktet. Buskskiktet är mycket sparsamt. I fältskiktet dominerar lingon (Vaccinium vitisidaea), blåbär (Vaccinium myrtillus), kråkbär (Empetrum nigrum) samt på hällmarken även
renlav (Cladina sp.) och ljung (Calluna vulgaris).
Figur D.2. Ca 8-årig tallplantskog. I plantskogen finns även ett rätt stort inslag av gran (Picea
abies). Vid avverkningen har man även sparat enstaka större träd. I buskskiktet växer lite
glasbjörk (Betula pubescens). I fältskiktet växer lingon (Vaccinium vitis-idaea), blåbär
(Vaccinium myrtillus) och kråkbär (Empetrum nigrum). I söder finns även en gammal
ängsmark med ca 40-åriga granar (Picea abies) och björkar (Betula sp.). I fältskiktet påträffas
här gräsväxlighet. Längst söderut finns också en 10-årig granplantering.
Figur D.3. Ca 100-årig grandominerad blandskog med rikligt inslag av tall (Pinus sylvestris)
och vårtbjörk (Betula pendula). Tall (Pinus sylvestris) förekommer speciellt i områdets norra
del. Gran (Picea abies) förekommer också i buskskiktet. I fältskiktet dominerar lingon
(Vaccinium vitis-idaea), blåbär (Vaccinium myrtillus), skogsstjärna (Trientalis europaea) och
ekorrbär (Maianthemum bifolium). Öster om villavägen är dock skogen gallrad och glesare.
Södra delen av figuren är mycket stenig. Skogstypen är frisk moskog (MT). Figuren utgör en
mycket fin naturskog med förekomst av flygekorre.
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Figur D.4. En obebyggd strand som är rejält försumpad och utgörs delvis av gungfly. I
trädskiktet växer glasbjörk (Betula pubescens) och gråal (Alnus incana). I fältskiktet
förekommer flaskstarr (Carex rostrata), gråstarr (Carex canescens), norrlandsstarr (Carex
aquatilis) samt bladvass (Phragmites australis). Vid vattenbrynet växer även missne (Calla
palustris), kråkklöver (Potentilla palustris) och topplösa (Lysimachia tyrsiflora).

Bild 7. Obebyggt och försumpat strandområde vid Kopparhällan i figur D.4.
Figur D.5. Gammal åkermark med nästan 40-årig lövskog. I trädskiktet förekommer
framförallt glasbjörk (Betula pubescens). I buskskiktet förekommer lite rönn (Sorbus
aucuparia) och glasbjörk (Betula pubescens). Fältskiktet är mycket frodigt och här
förekommer mycket åkerfräken (Equisetum arvense), hundfloka (Anthriscus sylvestris),
ängssyra (Rumex acetosella), smörblomma (Ranunculus acris), brännässla (Urtica dioica),
ormbär (Paris quadrifolia), skogsbräken (Dryopteris carthusiana), kärrtistel (Cirsium
palustre) och kärrviol (Viola palustris).
Figur D.6. Gammal, ca 60-årig lövblandskog med inslag av gran (Picea abies) och tall (Pinus
sylvestris) ställvis. I trädskiktet dominerar vårtbjörk (Betula pendula) och glasbjörk (Betula
pubescens). I trädskiktet förekommer även en del aspar (Populus tremula). I buskskiktet växer
enris (Juniperus communis), gran (Picea abies). I fältskiktet dominerar skogsstjärna
(Trientalis europaea), ekorrbär (Maianthemum bifolium), liljekonvalj (Convallaria majalis),
blåbär (Vaccinium myrtillus), älggräs (Filipendula ulmaria) och hässlebrodd (Milium
effusum). I väster är figuren dikad och här förekommer mycket gamla och grova vårtbjörkar
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(Betula pendula), Söder om vägen utgörs figuren delvis av gammal åkermark och här finns
även en granplantering. Skogstypen är frisk moskog (MT).

5. Fågelfaunan
Inventeringsområdet utgörs av ett flera hundra hektar stort, till stora delar utbyggt område
och det är praktiskt svårt att inventera häckande fåglar heltäckande på gårdsplanerna och
kring husen. Inventeringen gjordes dock inom hela planeområdet under tre långa morgnar i
maj-juni och ger en mycket bra och tillförlitlig bild av fågelfaunan i området. I tabell 1 finns
en sammanställning över de fågelarter som häckade på planeområdet. Sammanlagt påträffades
45 olika fågelarter.
De små åkrarna i området hyser ingen speciell fågelfauna och till exempel förekom det i
området inga häckande storspovar, tofsvipor, sånglärkor eller ängspiplärkor. De vanligaste
arterna i de rätt unga och monotona tallskogarna är bl.a. lövsångare, grönsiska, trädpiplärka,
rödhake, kungsfågel och bofink. I kantzonerna mellan åker- och skogsmark förekom allmänt
gulsparv, ringduva och järnsparv. Förutom av dessa arter domineras fågelfaunan av arter som
gärna häckar kring bebyggelse såsom koltrast, björktrast, pilfink, gråsparv, grönfink,
sädesärla, grå flugsnappare samt holk- och hålhäckande arter såsom svartvit flugsnappare,
blåmes och talgmes.
Flera vanliga fågelarter har i den nyaste klassificeringen av utrotningshotade arter från år
2015 blivit klassificerade som utrotningshotade. Dylika arter som förekommer på
inventeringsområdet är t.ex. domherre (VU), grönfink (VU), gråsparv (VU), ladusvala (NT),
tornseglare (VU), talltita (VU), tofsmes (VU), enkelbeckasin (VU) och sävsparv (VU).
Orsaken till att arterna klassificerats som utrotningshotade är att de minskat mycket i antal de
senaste åren. Minskningen beror i de flesta fall inte på att livsmiljöerna förstörs och det är
därför svårt att beakta arterna i samband med delgeneralplan. Domherre, grönfink, gråsparv,
ladusvala och tornseglare är alla arter som gärna häckar nära mänsklig bebyggelse. Däremot
är talltita och tofsmes två arter som helst häckar i äldre orörda barrskogar. Enkelbeckasin och
sävsparv kan dock lättare beaktas genom att vissa strandområden lämnas orörda och
obebyggda. Därför rekommenderas i denna rapport att figurerna A.12 Fageruddsviken och
D.4 vid Kopparhällan inte anvisas som områden för bebyggelse. I Fageruddsviken A.12
häckade förutom enkelbeckasin, även gråhakedopping och gräsand. I figur D.4 häckade bl.a.
sävsparv.
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Tabell 1. Fågelarter som påträffades häckande på inventeringsområdet
Art
Björktrast
Blåmes
Bofink
Domherre
Enkelbeckasin
Gransångare
Grå flugsnappare
Gråhakedopping
Gråsparv
Gräsand
Grönfink

Turdus pilaris
Cyanistes caeruleus
Fringilla coelebs
Pyrrhyla pyrrhyla
Gallinago gallinago
Phylloscopus collybita
Muscicapa striata
Podiceps griseigena
Passer domesticus
Anas platyrhynchos
Carduelis chloris

Grönsiska
Grönsångare
Gulsparv
Gärdssmyg
Järnsparv
Kaja
Koltrast
Kråka
Kungsfågel
Ladusvala
Lövsångare
Morkulla
Nötskrika
Pilfink
Ringduva
Rödhake
Rödstjärt
Rödvingetrast
Skata
Skogssnäppa
Större hackspett

Carduelis spinus
Phylloscopus sibilatrix
Emberiza citrinella
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Corvus monedula
Turdus merula
Corvus corone cornix
Regulus regulus
Hirundo rustica
Phylloscopus trochilus
Scolopax rusticola
Garrulus glandarius
Passer montanus
Columba palumbus
Erithacus rubecula
Phoenicurus phoenicurus
Turdus iliacus
Pica pica
Tringa ochropus
Dendrocopus major

Svarthätta
Svartvit flugsnappare
Sädesärla
Sävsparv
Talgmes
Taltrast
Talltita
Tofsmes
Tornseglare
Trädgårdssångare
Trädkrypare
Trädpiplärka
Ärtsångare

Sylvia atricapilla
Ficedula hypoleuca
Motacilla alba
Emberiza schoeniclus
Parus major
Turdus philomelos
Poecile montanus
Lophophanes cristatus
Apus apus
Sylvia borin
Certhia familiaris
Anthus trivialis
Sylvia curruca

Anmärkning
Allmän
Allmän
Allmän
4 par, figur A.1, A11, B.15, C.2
1 par vid Fagernäsviken A.12
Åtminstone 5 par
Allmän
1 par vid Fagernäsviken A.12
Mycket allmän t.ex. kring kyrkan
1 par i Fagernäsviken A.12
3 häckande par. 1 par figur B.4, 1 par vid
kyrkan, 1 par längs Fagernäsvägen
Allmän
1 par i figur B.4
Allmän
1 häckande par i figur D.5
Allmän
Allmän
Allmän
Allmän
2 par, båda i figur D.3
Flera par bl.a. vid Fryshallen
Allmän
Förekommer
1 par i figur D.3
Åtminstone 1 häckande par
Mycket allmän
Allmän
Åtminstone 2 häckande par
Allmän
Allmän
1 häckande par i figur D.3
2 häckande par, 1 par i figur D.5 och 1 par
nära ett hus vid Fagersund
2 par i figur A.8 och B.4
Mycket allmän
Allmän
2 par, figur A.12 och D.4
Allmän
Åtminstone 2 häckande par
2 par, figur B.4 och C.8
2 häckande par, i figur B.9 och C.2
Förekommer allmänt kring kyrkan.
Minst 4 par
1 par i figur D.3
Mycket allmän
3 häckande par

Hotgrad

VU
VU

VU
VU

NT

VU

VU
VU
VU
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6. Flygekorre
Flygekorren räknas som en nära hotad art (NT) 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
det inventerade området har inte tidigare påträffats spår av flygekorre trots att populationen av
flygekorre är väl undersökt i Larsmo tack vare Ralf Wistbackas långvariga undersökningar. I
denna undersökning hittades dock ett helt nytt okänt revir för flygekorre söder om
Fagernäsvägen. I området hittades rikligt med spillning och biotopen är alldeles ypperlig för
flygekorre med en gammal granskog som ligger i anslutning till ett större bestånd av asp.
Trots att området genomsöktes noggrant för att hitta flygekorrens boträd hittades ingen sådan
plats. I området finns flera egnahemshus där det finns fågelholkar och det får anses mycket
troligt att flygekorrens rast- och förökningsplats finns på någon av gårdsplanerna i området.
Från bild 8 framgår observationerna av flygekorre på inventeringsområdet. Med tanke på
flygekorre borde delar av figur D.3 och D.5 sparas, men man kan planera in enstaka hus också
i detta område om omgivande skog sparas.

Bild 8. Spår av flygekorre inom inventeringsområdet.
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7. Fladdermöss
Inom planeområdet förekommer rikligt med fladdermöss, men endast en art påträffades,
nämligen nordisk fladdermus (Eptesicus nilssoni). Förutom ett tiotal observationer av jagande
fladdermöss hittades också tre rast- och förökningsplatser för nordisk fladdermus. Samtliga av
dessa förökningsplatser finns i byggnader. Observationer av fladdermöss framgår av bild 9
och 10. Sammanlagt påträffades nordisk fladdermus på 10 olika ställen under de två
inventeringskvällarna. På två platser observerades flera fladdermöss samtidigt. Vid Larsmo
kyrka observerades båda inventeringskvällarna två fladdermöss och man kunde också tydligt
se att fladdermössen sökte sig in under kyrktaket. Kyrkan utgör därför en rast- och
förökningsplats för fladdermöss. Den andra platsen där minst två nordiska fladdermöss
observerades var ett gammalt fähus intill och strax öster om Fagernäsvägen. Även dessa
fladdermöss sökte sig in i byggnaden och därför är det mycket sannolikt att det gamla fähuset
utgör en rast- och förökningsplats för nordisk fladdermus. Den tredje rast- och
förökningsplatsen för nordisk fladdermus ligger också intill Fagernäsvägen och utgörs av det
gamla fryslagret. Här observerades endast en fladdermus, men denna fladdermus flög också in
i byggnaden. Vid Söderholmen observerades också flera fladdermöss, men här hittades ingen
säker rast- och förökningsplats för fladdermössen även om det är mycket troligt att också här
är det någon byggnad som fungerar som rast- och förökningsplats för fladdermössen.
Sammanlagt hittades alltså tre stycken rast- och förökningsplatser för nordisk fladdermus
inom det inventerade området.
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Bild. 9. Observationer av fladdermöss vid Fagernäs

Bild. 10. Observationer av fladdermöss vid Söderholmen.

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. Alla grodarter
i Finland är också fridlysta. Ingen skild inventering av åkergroda gjordes i samband med
denna inventering. Det är dock möjligt att Fageruddsviken (A.12) kan utgöra en lekplats för
åkergroda och därför föreslås också att viken inte anvisas som plats för byggande.
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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.
Denna naturinventering omfattar ingen skild inventering av utter. Utter förekommer allmänt
kring Larsmosjön, men inom planeområdet förekommer dock inga kända rast- eller
förökningsplatser för uttern. Delgeneralplanen kommer inte att inverka på miljön kring
Larsmosjön och därför kommer det heller inte att uppstå några negativa effekter på uttern.

10. Övrig fauna
Inom planeområdet förekommer en riklig stam av större däggdjur. Inom inventeringsområdet
förekommer en mycket stor stam av rådjur (Capreolus capreolus), kanske en av de tätaste
stammarna i hela Österbotten. På matningsplatserna bl.a. vid Petön har man tidvis observerat
över 10 rådjur samtidigt. Spår, revirmarkeringar och spillning av rådjur påträffades i hela
området under inventeringen, men ingen synobservation gjordes. I området förekommer även
gott om älg (Alces alces), i samband med inventeringen observerades dock ingen älg. I
området förekommer också en mycket stark stam av fälthare (Lepus europaeus), under en och
samma morgon den 23.5 observerades fälthare på 4 olika platser inom inventeringsområdet
och vid samtliga besök i området observerades minst 1 fälthare. Även skogshare (Lepus
timidus) förekommer i området och en synobservation av en ung skogshare gjordes vid
Söderholmen. Under inventeringen observerades också ekorre (Sciurus vulgaris). I området
torde tidvis förekomma antagligen samtliga i Finland vanliga däggdjursarter.

11. Rekommendationer för uppgörande av delgeneralplanen
Inom det inventerade området finns inga naturtyper som är skyddade enligt naturskyddslagen
eller vattenlagen. Däremot finns två mindre figurer som torde utgöra viktiga livsmiljöer enligt
skogslagen och som i vilket fall som helst borde sparas. Båda figurerna är större sten- och
blockfält, varav det ena ”Knypälbacka” ligger uppe på Träskesbergen (se pärmbild) och det
andra ligger öster om Fagernäsvägen vid Kalvhagabacken. Två områden som har en viss
betydelse för fåglar påträffades också, båda dessa utgörs av strandområden intill Larsmosjön.
Den ena är Fageruddsviken (figur A.12) och den andra finns vid Kåtahällan (figur D.4). I
området finns också ett revir för flygekorre som bör beaktas i planläggningen. Därtill kunde
man reservera delar av Träskesbergen som rekreations- och friluftsområde där man inte
planerar in nya bostadshus. I området förekommer mycket fladdermöss och de tre rast- och
förökningsplatser som hittades bör sparas på så sätt att byggnaderna inte får rivas utan
undantagstillstånd. Objekten som bör sparas i samband med områdets planering framgår av
rekommendationerna för de olika delområdena på sid 22-24.
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Rekommendationer för planering av området.
Nr

Objekt

1

Strandområde

2

Flygekorre-revir

3

Byggnad
(Larsmo kyrka)
Fageruddsviken

4
5
6

7
8

Byggnad
(Gammalt fähus)
Stort stenfält

Byggnad
(Fryslager)
Stort stenfält

Orsak
Obebyggt strandområde delvis i naturtillstånd. Häckande fåglar,
bl.a. sävsparv.
Förekomstplats för flygekorre. Denna del av skogsområdet får
inte kalavverkas. Enskilda egnahemshus kan planeras in och
skogen får gallras och plockhuggas varsamt.
Rast- och förökningsplats för nordisk fladdermus. (Byggnaden
eller huset får inte rivas)
Obebyggt strandområde delvis i naturtillstånd. Häckande fåglar,
bl.a. enkelbeckasin, sävsparv och gråhakedopping.
Rast- och förökningsplats för nordisk fladdermus. (Byggnaden
eller huset får inte rivas)
Knypälbacka. Viktig livsmiljö enligt skogslagen, eventuellt
kulturhistoriskt värdefull (jungfrudans). Stora delar av
Träskesbergen kunde lämnas orörd och obebyggd med tanke på
naturen och rekreationsanvändningen.
Rast- och förökningsplats för nordisk fladdermus. (Byggnaden
eller huset får inte rivas)
Viktig livsmiljö enligt skogslagen. Grottliknande stensamling där
vegetation saknas helt.
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