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1. Inledning
Larsmo kommun har beslutat utvidga detaljplanen för Vikarholmen österut från den befintliga
detaljplanen. Den utvidgning av detaljplaneområdet som planeras omfattar totalt 16,3 hektar
mark. Området utgörs av ett rätt så enhetligt skogsområde där dock så gott som hela
strandområdet är helt utbyggd med sommarstugor. Detaljplaneområdet ligger i sin helhet på
Vikarholmen, öster om landsväg 749 i södra delen av Larsmo kommun, ca 6 km från Larsmo
centrum i Holm. Området ligger endast ca 4 km nordost om Jakobstads absoluta centrum. 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, en fladdermusinventering samt en grundlig
inventering av flygekorre. 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. Inventeringen av växt – och
naturtyper gjordes delvis redan under september 2015 då också bilderna i denna rapport togs.
Växt- och naturtypsinventeringen kompletterades under sommaren 2016. Inventering av
häckande fåglar gjordes tre gånger under den optimala inventeringstidpunkten för fåglar
(21.5, 27.5 och 7.6 2016). Fågelinventeringen gjordes under den tidiga morgonen (kl. 4.0010.00) 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.
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 tre nätter i juli respektive augusti. Inventeringen av
fladdermössen gjordes den 13-14.7, 2-3.8 samt 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.
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 både den 19.9 2015
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samt 21.5 2016. Inventeringen av flygekorre kompletterades med en intervju med Ralf
Wistbacka som har en mycket detaljerad kunskap om flygekorrens förekomst i Larsmo och
Jakobstad. 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
Det inventerade områdets läge i södra delen av Larsmo kommun framgår av bild 1.
Vikarholmen är en av de större holmarna i Larsmo och är numera fastvuxen med Furuholmen.
Vikarholmen genomkorsas av Södra Larsmovägen, som också kallas för Sju Broars
Skärgårdsväg. I norr ligger Larsmo huvudö och i söder finns Fårholmen som hör till
Jakobstad. Inventeringsområdet ligger i sin helhet på östra sidan av Strandvägen.
Inventeringsområdet gränsar i väster till bostadsområdet vid Vikarholmen och i öster till
Larsmosjön. Det inventerade området utgörs till största delen av ett enhetligt skogsområde
med en gammal grandominerad barrblandskog. Några små figurer utgörs av yngre
plantskogar. Så gott som hela strandområdet mot Larsmosjön är mycket tätt bebyggt med
äldre sommarstugor och stranden saknar därför större naturvärden. I hela skogsområdet
förekommer mycket stigar och området har en viss betydelse som rekreationsområde för
bosättningen vid Vikarholmen.

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. Figurernas nummer avser numreringen på kartan i bild 2. I
denna inventering är figurernas antal sex stycken.

Bild 2. Det inventerade området med de olika växtlighetsfigurerna inritade.
Figur 1. Största delen av det inventerade området utgörs av en gammal över 80-årig,
grandominerad barrblandskog med rikligt inslag av tall (Pinus sylvestris). Ställvis dominerar
tallen (Pinus sylvestris) och en del av tallarna växer som grova överståndare. I trädskiktet
förekommer även ett inslag av glasbjörk (Betula pubescens). I figurens östra del längre mot
stranden av Larsmosjön förekommer en del unga aspar (Populus tremula) och en del
trädformiga sälgar (Salix caprea). I buskskiktet förekommer en del gran (Picea abies) och
rönn (Sorbus aucuparia). I fältskiktet dominerar lingon (Vaccinium vitis-idaea), blåbär
(Vaccinium myrtillus), linnea (Linnea borealis), vårfryle (Luzula pilosa), ekorrbär
(Maianthemun bifolium), skogsfräken (Equisetum sylvaticum) och skogsstjärna (Trientalis
europaea). Skogstypen är frisk moskog (MT).
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Bild 3. Största delen av inventeringsområdet utgörs av en 80-årig grandominerad
barrblandskog (figur 1).
Figur 2. Närmare 100-årig, rätt gles tallskog som delvis växer på bergbunden hällmark. Som
ett underskikt förekommer ställvis lite gran (Picea abies). I buskskiktet förekommer en del
videbuskar (Salix sp.), björk (Betula sp.) och gran (Picea abies). I fältskiktet dominerar lingon
(Vaccinium vitis-idaea), vårfryle (Luzula pilosa) och blåbär (Vaccinium myrtillus).
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Bild 4. 100-årig tallskog, delvis på hällmark i figur 2.
Figur 3. Ca 10-årig ojämn plantskog med både tall (Pinus sylvestris), gran (Picea abies) och
björk (Betula sp.). En del överståndare av grövre tallar (Pinus sylvestris) och större
glasbjörkar (Betula pubescens) har sparats vid avverkningen. I buskskiktet växer en del gran
(Picea abies) och björk (Betula sp.). I fältskiktet påträffas lingon (Vaccinium vitis-idaea),
blåbär (Vaccinium myrtillus), vårfryle (Luzula pilosa) samt duntrave (Epilobium
angustifolium) och kruståtel (Deschampsia flexuosa).

Bild 5. Ca 10-årig ojämn plantskog i figur 3.
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Figur 4. En liten försumpad våtmark där under den regniga sommaren 2016 samlades rätt
mycket vatten. Under sommaren 2015 var dock våtmarken rätt torr. I trädskiktet växer enstaka
glasbjörkar (Betula pubescens) och några tallar (Pinus sylvestris), varav flera träd har blåst
omkull. I fältskiktet påträffas här trådtåg (Juncus filiformis), topplösa (Lysimachia
thyrsiflora), kråkklöver (Potentilla palustris) och lite flaskstarr (Carex rostrata). I omgivande
marker påträffas även lite hjortron (Rubus chamaemorus). Figuren utgör ingen skyddad
naturtyp enligt skogslagen (trädfattig torvmark).

Bild 6. En liten våtmark i figur 4.
Figur 5. Ca 15-årig, tät tallplantskog med rikligt inslag av glasbjörk (Betula pubescens).
Äldre glasbjörkar (Betula pubescens) växer även som överståndare, speciellt i figurens norra
del. En äldre tall (Pinus sylvestris) växer även som överståndare i figuren. I fältskiktet
påträffas blåbär (Vaccinium myrtillus), lingon (Vaccinium vitis-idaea), skogsfräken
(Equisetum sylvaticum), skogsbräken (Dryopteris carthusiana). På de mest försumpade
områdena växer även hjortron (Rubus chamaemorus). Skogstypen är frisk moskog (MT).
Figur 6. Ca 10-årig plantering med vårtbjörk (Betula pendula). I planteringen växer även
mycket rönn (Sorbus aucuparia) och enstaka tallplantor (Pinus sylvestris). I fältskiktet växer
duntrave (Epilobium angustifolium), kruståtel (Deschampsia flexuosa), vårfryle (Luzula
pilosa), hallon (Rubus idaeus) och skogsbräken (Dryopteris carthusiana).
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5. Fågelfaunan
Fågelfaunan på inventeringsområdet är rätt varierande, men består uteslutande av allmänna
fågelarter. Sammanlagt påträffades 22 olika arter och 52 par. I tabell 1 finns en
sammanställning över de häckande fåglarna. I området förekommer få hålträd, men desto
flera holkar varvid antalet hålhäckande arter är högt. De flesta hålhäckande arterna fanns dock
intill bebyggelse utanför det inventerade området. Inom det inventerade området finns mest
äldre barrskogar, vilket också avspeglar sig i fågelfaunans sammansättning. Arter såsom
bofink, gransångare, kungsfågel, grönsiska, taltrast och rödhake är alla arter som trivs i äldre
barrskogar. I området påträffades tre vanliga fågelarter som nuförtiden räknas till kategorin
sårbar (VU) i den nyaste klassificeringen av utrotningshotade fåglar från 2015. Dessa arter är
talltita, domherre och grönfink. Alla dessa arter är dock fortsättningsvis allmänna och häckar
gärna i anslutning till bebyggelse. Förutom de häckande arterna noterades en sjungande
härmsångare (Hippolais icterina) under inventeringstillfället den 27.5 intill bebyggelsen i
områdets västra spets. Härmsångaren är en sällsynt, men ändå årlig gäst i nejden.
Tabell 1. Fågelarter som påträffades häckande på inventeringsområdet

Art
Lövsångare
Bofink
Grönsiska
Svartvit flugsnappare
Järnsparv
Grå flugsnappare
Kungsfågel
Rödhake
Talgmes
Domherre
Grönfink
Blåmes
Fiskmås
Gransångare
Ärtsångare
Ringduva
Drillsnäppa
Talltita
Skata
Trädgårdssångare
Rödvingetrast
Större hackspett

Phylloscopus trochilus
Fringilla coelebs
Carduelis spinus
Ficedula hypoleuca
Prunella modularis
Muscicapa striata
Regulus regulus
Erithacus rubecula
Parus major
Pyrrhyla pyrrhyla
Carduelis chloris
Parus caeruleus
Larus canus
Phylloscopus collybita
Sylvia curruca
Columba palumbus
Actitis hypoleucos
Poecile montanus
Pica pica
Sylvia borin
Turdus iliacus
Dendrocopus major
Totalt

Antal
par
8
7
5
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
52

Hotgrad

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 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 varken 2015 eller 2016 trots att
största delen av området skulle lämpa sig som förekomstområde för flygekorre. Enligt Ralf
Wistbacka med lång erfarenhet av flygekorreundersökning i Larsmo med omnejd har man
aldrig påträffat spår av flygekorre på Vikarholmen (Ralf Wistbacka, muntlig delgivning). På
den närliggande Fårholmen finns däremot en mycket livskraftig stam av flygekorre.

7. Fladdermöss
Inom det inventerade området förekommer fladdermöss (bild 7). Under de tre
inventeringskvällarna gjordes sammanlagt 10 observationer av fladdermöss, en stor del av
dessa var dock av samma individer. Samtliga observationer utgjordes också av arten nordisk
fladdermus (Eptesicus nilssoni) och fladdermössen påträffades på ett begränsat område i
inventeringsområdets nordöstra hörn, samt delvis utanför detaljplaneområdet i väster.
Sammanlagt påträffades som mest åtminstone 3 olika individer av nordisk fladdermus under
en och samma kväll. Två individer jagade flera kvällar i inventeringsområdets nordöstra hörn,
dels i de gläntor som fanns kring stigarna i den gamla barrskogen och dels kring
sommarstugorna i detta område. Det gick dock inte att reda ut var fladdermössen häckade
eftersom de antagligen bor i någon av de tre sommarstugorna i norra delen av området. En
undersökning av häckningsplatsen skulle kräva tillstånd av fastighetsägaren. En nordisk
fladdermus jagade också två kvällar och nätter vid ett egnahemshus i områdets västra del intill
vägen. Denna förekomst ligger dock strax utanför detaljplaneområdet. I området förekommer
mycket gammal skog, vilket borde vara lämplig för fladdermössen, men trots detta är
förekomsten av fladdermöss ganska blygsam.

Bild 7. Observationer av fladdermöss på inventeringsområdet.
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8. Åkergroda
Åkergrodan (Rana arvalis) finns liksom flygekorren även med på bilaga IVa i EU:s
habitatdirektiv. Enligt direktivet är det förbjudet att förstöra eller försvaga dessa arters
föröknings- och rastplatser. Detta gäller alla förekomstplatser även utanför de befintliga
skyddsområdena. Åkergrodan är tämligen vanlig i de flesta sjöar i Österbotten. Alla grodarter
i Finland är också fridlysta. I området förekommer inga potentiella lekplatser för åkergroda,
varvid arten inte inventerades.

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 det är
tidigare känt att uttern förekommer mycket allmänt i anslutning till Larsmosjön. Eftersom det
inventerade området gränsar till Larsmosjön i öster är det troligt att uttern tidvis rör sig i
området. Någon rast- eller förökningsplats eller speciellt viktigt födosökningsområde finns
dock inte inom området. Ingen speciell hänsyn behöver tas med tanke på uttern vid
uppgörande av detaljplanen för området.

10. Övrig fauna
I området påträffades inga övriga däggdjur, varken spår eller spillning.

11. Rekommendationer för markplaneringen
Inom det inventerade området hittades inga naturtyper som är skyddade enligt vattenlagen,
naturskyddslagen eller skogslagen. Några sällsynta eller utrotningshotade växter observerades
inte heller i området. I området förekommer heller inte flygekorre. I området kan det inte på
basen av denna inventering finnas rast- och förökningsplatser för några av EU:s direktivarter
såsom utter eller åkergroda. Områdets särdrag är också sådan att där förekommer inte heller
viktiga områden för fågelfaunan. I området förekommer dock fladdermöss. Nordisk
fladdermus anpassar sig dock mycket väl till bebyggelse och torde enbart öka i antal ifall
området bebyggs. Dock skulle det vara skäl att lämna en tillräckligt stor del av området som
grönområde eller rekreationsområde med gammal skog. Var detta grönområde placeras är inte
av så stor betydelse för fladdermössen, som är rörliga och anpassningsbara.
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