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1. Inledning
Larsmo kommun har påbörjat arbetet med att uppgöra en ny och utvidgad detaljplan för
Gammelhagens industriområde. 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 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 och
naturtyper, inventering av häckande fåglar samt en inventering av flygekorre och fladdermöss.
Målsättningen med inventeringen var också att allmänt beskriva naturen i området, att
eventuellt hitta utrotningshotade eller skyddsvärda 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. Växt- och naturtypsinventeringen gjordes den 1.8 2017.
Inventering av häckande fåglar gjordes endast tre gånger under den optimala
inventeringstidpunkten för fåglar (1.6, 3.6, och 7.6 2017) 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 det
verkliga 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 1.6 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 5.7 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. Spår och direkta observationer av däggdjur noterades
givetvis också och finns omnämnda i texten. Denna naturinventering har gjorts av FM biolog
Mattias Kanckos från essnature.

3. Allmän beskrivning av området
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Projektområdet ligger strax norr om Larsmovägen ca 1 km öster om Bosund centrum och ca
8,5 km från Larsmo kommuns centrum i Holm. Området utgörs delvis av ett befintligt
industriområde i söder och väster med enstaka industrier, båthandel och återvinningsstation. I
öster och norr utgörs dock området av ett rätt enhetligt skogsområde. I området förekommer
skogar i alla åldrar från unga plantskogar till flera hundra år gammal hällmarkstallskog i
områdets nordöstra del. Inom projektområdet förekommer inga vattendrag eller myrar i
naturtillstånd. Områdets skogar är till största delen rätt karga tallskogar, men på ett litet området
växer även granskog. Däremot saknas lövskogar i området. Det inventerade området är totalt
ca 60 hektar stort.

Bild 1. Översiktskarta över inventeringsområdets läge i Larsmo.

4. Växtlighet
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Växtligheten och naturtyperna inom det inventerade området redovisas i olika figurer som har
något så när enhetlig växtlighet. Figurernas nummer avser numreringen på kartan i bild 2. I
denna inventering är figurernas antal 11 stycken.

Bild 2. Det inventerade området med de olika växtlighetsfigurerna inritade.
Figur 1. Hällmarkstallskog med ursprungligt trädskikt på de kala bergshällarna. I trädskiktet
förekommer enbart tall (Pinus sylvestris). Buskskiktet är mycket sparsamt. I fältskiktet
dominerar lingon (Vaccinium vitis-idaea), kråkbär (Empetrum nigrum) samt renlav (Cladina
spp.) och islandslav (Cetraria islandica).
Figur 2. Ca 70-årig, rätt gles tallskog med ett mycket svagt inslag av gran (Picea abies). I
buskskiktet förekommer gran (Picea abies), björk (Betula spp.) och lite enris (Juniperus
communis). I fältskiktet påträffas ekorrbär (Maianthemum bifolium), blåbär (Vaccinium
myrtillus), lingon (Vaccinium vitis-idaea), ängskovall (Melampyrum angustifolium), kråkbär
(Empetrum nigrum) och skogsstjärna (Trientalis europaea). Skogstypen är frisk moskog (MT).

Figur 3. Utdikad myr av typen Kangasräme som övergått i skogsmark. I trädskiktet dominerar
tallen (Pinus sylvestris) helt. Trädskiktet är ursprungligt och rätt tvinväxt och lågt. I buskskiktet
förekommer rätt rikligt med björk (Betula spp.). I fältskiktet dominerar odon (Vaccinium
uliginosum), blåbär (Vaccinium myrtillus), skvattram (Rhododendron tomentosum), hjortron
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(Rubus chamaemorus), tranbär (Vaccinium oxycoccus) och skogsfräken (Equisetum fluviatile).
Dikena håller på att växa igen och figuren är fortsättningsvis försumpad.
Figur 4. Ca 15-årig, gallrad och rätt gles tallplantskog. I buskskiktet förekommer björk (Betula
spp.) allmänt. I fältskiktet växer lingon (Vaccinium vitis-idaea), kråkbär (Empetrum nigrum),
kruståtel (Deschampsia flexuosa), ängskovall (Melampyrum angustifolium) samt ställvis lite
renlav (Cladina spp.). Skogstypen är torr moskog (VT).

Bild 3. Ca 15-årig, gallrad tallplantskog i figur 4.

Figur 5. Mycket gammal hällmarkstallskog, med grova, sköldbarkstallar (Pinus sylvestris).
Tallarna är tvinvuxna, krokiga och flera av träden har väldigt speciella former. Också en hel del
döda träd och hålträd. I trädskiktet förekommer enbart tall och buskskikt saknas. I fältskiktet
dominerar ljung (Calluna vulgaris), skvattram (Rhododendron tomentosum), kråkbär
(Empetrum nigrum), lingon (Vaccinium vitis-idae) samt renlav (Cladina spp.) och islandslav
(Cetraria islandica). I figuren finns en vandringsled. Figuren utgör möjligtvis ett
skogslagsobjekt och borde annars också bevaras.
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Bild 4. Mycket gammal hällmarkstallskog i naturtillstånd i figur 5.
Figur 6. Ca 25-årig, rätt tät tallskog. I trädskiktet förekommer även lite gran (Picea abies)
och björk (Betula spp.). I fältskiktet dominerar skogsstjärna (Trientalis europaea), ekorrbär
(Maianthemum bifolium), lingon (Vaccinium vitis-idaea), blåbär (Vaccinium myrtillus),
vårfryle (Luzula pilosa) och ängskovall (Melampyrum angustifolium). Skogstypen är frisk
moskog (MT).
Figur 7. Försumpad och utdikad, gammal åker- eller ängsmark där det nu växer en gallrad och
plockhuggen, ca 40-årig granskog. Skogen är flerårig och mångskiktad. I trädskiktet växer så
gott som enbart gran (Picea abies) och buskskiktet är mycket sparsamt. Längre norrut i figuren
växer även en ca 40-årig tallskog på gammal ängsmark. I fältskiktet växer blåbär (Vaccinium
myrtillus), lingon (Vaccinium vitis-idaea), ängskovall (Melampyrum angustifolium), ekorrbär
(Maianthemum bifolium), skogsfräken (Equisetum fluviatile) och linnea (Linnea borealis)
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Bild 5. Mångårig och flerskiktad granskog delvis på gammal åkermark i figur 7.
Figur 8. Ca 70-årig tallskog. I trädskiktet förekommer ett inslag av gran (Picea abies) samt
även lite björk (Betula spp.) ställvis. I buskskiktet förekommer gran (Picea abies), björk (Betula
spp.) och lite tallplantor (Pinus sylvestris). I fältskiktet dominerar blåbär (Vaccinium myrtillus),
lingon (Vaccinium vitis-idaea), kråkbär (Empetrum nigrum) och ängskovall (Melampyrum
angustifolium). Skogstypen är frisk moskog (MT).
Figur 9. Ca 100-årig granskog, flerårig och mångskiktad skog med rätt mycket dött virke. I
trädskiktet förekommer även vårtbjörk (Betula pendula). Skogen är ogallrad och rätt tät med
lite gran (Picea abies) i buskskiktet. I fältskiktet växer blåbär (Vaccinium myrtillus), ekorrbär
(Maianthemum bifolium) och lingon (Vaccinium vitis-idaea). Skogstypen är frisk moskog
(MT).
Figur 10. Ca 30-årig, ogallrad tät tallskog. I trädskiktet förekommer nästan enbart tall (Pinus
sylvestris), lite gran (Picea abies) växer sparsamt som ett underskikt. Däremot förekommer rätt
rikligt med björk (Betula spp.) som ett underskikt. I buskskiktet växer också gran (Picea abies)
och björk (Betula spp.) allmänt. I fältskiktet dominerar lingon (Vaccinium vitis-idaea), kråkbär
(Empetrum nigrum), linnea (Linnea borealis) och blåbär (Vaccinium myrtillus). Figuren är
delvis försumpad och utdikad.
Figur 11. Industriområde med flera stora industrihallar och stora parkeringsytor. Skog
förekommer enbart som små splittrade träddungar sparade mellan industritomterna.
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5. Fågelfaunan
Fågelfaunan på inventeringsområdet består av en förhållandevis mångformig, rik och intressant
fågelfauna. Sammanlagt påträffades hela 27 olika arter och 77 par. I tabell 1 finns en
sammanställning över de häckande fåglarna. Förutom allmänna arter om häckar i unga skogar,
såsom lövsångare, trädpiplärka, järnsparv, koltrast och ringduva fanns det rikligt med arter som
häckar i äldre barrblandskog. Dylika arter är bl.a. bofink, grönsiska, rödhake, kungsfågel och
taltrast. De hålhäckande arternas antal är relativt låg, vilket avspeglar bristen på håligheter.
Dock fanns det i den gamla hällmarkstallskogen i figur 5 rätt mycket håligheter och här häckade
bl.a. rödstjärt och grå flugsnappare samt göken som troligtvis parasiterar på någon av
rödstjärtarna. I den gamla hällmarkstallskogen häckade även tofsmes som minskat mycket i
antal de senaste åren och räknas som sårbar (VU). I den gamla granskogen i figur 9 häckade
bl.a. gransångare och trädkrypare. Anmärkningsvärt är att spillkråkan häckade i en ensam grov
asp i figur 7 alldeles intill en av industrihallarna och endast ca 80 meter från industrihallen,
vilket avspeglar det faktum att spillkråkan allt mera blir oskygg och häckar nära människan.
Spillkråkan häckade framgångsrikt och åtminstone 3 flygga ungar lämnade boet. En annan art
som förekom talrikt i området är järpen som fanns med 3 par. Järpen är överlag talrik i Larsmo.
Grönfink och domherre förekom med ett par vardera. Båda arterna är vanliga och talrika arter,
men som minskat mycket de senaste åren och därför betecknas som utrotningshotade under
kategorin sårbara (VU). Glädjande nog häckade några par svalor och tornseglare i
industrihallarna. Hussvalan som minskat mest av svalorna och som räknas till kategorin hotad,
EN, häckade med 3 par under taket i industrihallen som finns längst i norr. Under en av
inventeringsdagarna på våren kunde svalorna fotograferas när de samlade lera ur ett dike för
bobygget. I samma industrihallar häckade också tornseglarna och ett par ladusvalor.
Sammantaget kan man säga att inventeringsområdet har en mångformig och rik fågelfauna,
men att de mest hotade arterna, grönfink, domherre, ladusvala, tornseglare, hussvala redan
häckar i anslutning till den mänskliga verksamheten på området. På så sätt torde en utvidgning
av industriområdet enbart gynna dessa arter.
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Tabell 1. Fågelarter som påträffades häckande på inventeringsområdet
Art
Lövsångare
Bofink
Grönsiska
Rödhake
Talgmes
Gulsparv
Järpe
Trädpiplärka
Hussvala
Järnsparv
Grå flugsnappare
Kungsfågel
Taltrast
Rödstjärt
Tornseglare
Ringduva
Koltrast
Trädkrypare
Gransångare
Spillkråka
Gök
Tofsmes
Domherre
Ladusvala
Blåmes
Grönfink
Trädgårdssångare

Phylloscopus trochilus
Fringilla coelebs
Carduelis spinus
Erithacus rubecula
Parus major
Emberiza citrinella
Bonasa bonasia
Anthus trivialis
Delichon urbica
Prunella modularis
Muscicapa striata
Regulus regulus
Turdus philomelos
Phoenicurus phoenicurus
Apus apus
Columba palumbus
Turdus merula
Certhia familiaris
Phylloscopus collybita
Dryocopus martius
Cuculus canorus
Lophophanes cristatus
Pyrrhula pyrrhula
Hirundo rustica
Cyanistes caeruleus
Carduelis chloris
Sylvia borin
Totalt

Antal
par
13
10
8
6
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
77

Hotgrad

EN

VU

VU
VU
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 påträffades inga spår av flygekorre. Det finns också väldigt få platser
som lämpar sig för flygekorren vid Gammelhagens industriområde. Den enda figuren som
skulle vara lämplig är den gamla granskogen i figur 9, men inte heller här hittades spillning av
flygekorre.

7. Fladdermöss
Under det första inventeringstillfället den 5.7 2017 påträffades inga fladdermöss alls inom det
inventerade området. Under det andra tillfället den 17.8 2017 noterades några genomflygande
fladdermöss av vår vanligaste art nordisk fladdermus (Eptesicus nilssoni). De nordiska
fladdermössen tycks till viss del använda skogsbilvägen som korsar området i nord-sydlig
riktning som förflyttningsled. Under kvällen noterades två fladdermöss på väg norrut över
skogsvägen och lite senare jagade en ensam nordisk fladdermus en kort stund över skogsvägen.
Inom projektområdet fanns dock inga rast- eller förökningsplatser för fladdermössen och inte
heller något speciellt viktigt födosökningsområdet kan anvisas. Man kan konstatera att området
inte har någon stor betydelse för fladdermössen och att ingen speciell hänsyn behöver tas till
fladdermössen.

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. I området
förekommer inga vattendrag eller potentiella lekplatser för åkergroda och ingen inventering
utfördes.

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, eftersom det inte finns
några vattendrag inom projektområdet.
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10. Övrig fauna
Inom det inventerade området påträffades spår och/eller spillning av rådjur (Capreolus
capreolus), älg (Alces alces) och räv (Vulpes vulpes). Inom det inventerade området påträffades
slutligen även ätspår av vanlig ekorre (Sciurus vulgaris) och den torde förekomma i området
allmänt. På skogsbilvägen som korsar området i nord-sydlig riktning hittades en överkörd
huggorm (Vipera berus), vilket visar att det förekommer huggorm i området. Inom
inventeringsområdet torde det tidvis förekomma samtliga i Finland vanliga däggdjursarter, men
området har inte någon speciell betydelse för däggdjuren.

11. Rekommendationer för projektet
Inom det inventerade området hittades inga naturtyper som är skyddade enligt vattenlagen eller
naturskyddslagen. Ett objekt, den gamla hällmarkstallskogen (figur 1, bild 6), torde däremot
utgöra ett skogslagsobjekt. Den gamla hällmarkstallskogen är hur som helst ett mycket
värdefullt och vackert område som borde bevaras och inte bebyggas. Det område som föreslås
bevaras är totalt ca 3 hektar stort. En vandringsled går också delvis genom det området. Inom
det inventerade området påträffades flera par av minskande och utrotningshotade fåglar såsom
hussvala, tornseglare, ladusvala, domherre och grönfink. Samtliga dessa arter häckade dock
intill den befintliga industriverksamheten på området och därför torde en utvidgning av
industriområdet inte inverka skadligt på arterna. Tofsmesen häckade i den figur som föreslås
som skyddsobjekt, därför kan man anse att den värdefulla fågelfaunan bevaras på
detaljplaneområdet. I området finns det däremot inte på basen av denna inventering rast- och
förökningsplatser för flygekorre, fladdermöss, utter eller åkergroda. I området förekommer
heller inte några sällsynta växter. Rekommendationerna för markplaneringen framgår av figur
6.

Bild 6. Rekommendationer för markplaneringen. Område 1 på bilden utgör en mycket
gammal hällmarkstallskog som bör bevaras.
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