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1. Inledning
Larsmo kommun har beslutat uppgöra en detaljplan för östra delen av Tjuvören och den
närliggande holmen Lilla Tjuvören. Detaljplaneområdet omfattar totalt ca 8 ha, av vilket dock
en mycket stor andel utgörs av redan kraftigt utbyggd tomtmark med fritidshus.
Detaljplaneområdet ligger i sin helhet intill och öster om Strandvägen i södra delen av Larsmo
kommun och endast ca 3 km nordost om Jakobstads 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 översiktlig inventering av
växter och naturtyper, samt en grundlig inventering av flygekorre. Denna översiktliga
naturinventering utfördes den 1.10 2014. Tidpunkten är inte optimal för en naturinventering,
men målsättningen var att göra en översiktlig naturinventering för att kunna bedöma ifall det i
ett senare skede krävs en noggrannare utredning. Under inventeringen var marken ännu snöfri
och naturtypen, skogstypen och de dominerande växterna kunde lätt bestämmas.
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. 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 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. De två
holmarna gränsar i öster till den invallade sötvattensbassängen Larsmosjön och i väster till
havet. Tjuvören genomkorsas av Södra Larsmovägen, som också kallas för Sju Broars
Skärgårdsväg. I norr ligger Vikarholmen och i söder finns Fårholmen som hör till Jakobstad.
Det inventerade området utgörs till största delen av två mycket kraftigt utbyggda små holmar,
d.v.s. delar av Tjuvören samt hela den närliggande Lilla Tjuvören (bild 2). Till
inventeringsområdet hör endast den östra delen av Tjuvören som ligger öster om Strandvägen.
Totalt utgör detta område ca 4 hektar. Lilla Tjuvören hör i sin helhet till det inventerade
området och omfattar ett ca 4 hektar stort område. Lilla Tjuvören är kraftigt utbyggd och här
finns ca 10 fritidshus. Också den sydöstra delen av Tjuvören är kraftigt utbyggd medan den
nordöstra delen av Tjuvören som hör till inventeringsområdet är obebyggt.
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Bild 1. Översiktskarta över inventeringsområdets läge i Larsmo.

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 kartorna över
delområdena. I denna inventering är figurernas antal sju stycken.
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Figur 1. Denna del av Tjuvören är nästan helt utbyggd och ett enhetligt trädskikt saknas helt.
Mellan husen finns enstaka grövre rönnar (Sorbus aucuparia), vårtbjörkar (Betula pendula),
gråalar (Alnus incana) samt några mindre granar (Picea abies). Mot vägen i öster finns även
granhäckar planterade. I nordvästra hörnet finns ett mycket litet område där det finns en ca
10-årig granplantering. I övrigt är figuren helt modifierad och över stora delar finns endast
anlagda gräsmattor och trädgårdar.
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Figur 2. Ca 70-årig, rätt gles granskog. Skogen är i något skede gallrad. I trädskiktet
förekommer enstaka tallar (Pinus sylvestris) och vårtbjörkar (Betula pendula). Buskskiktet är
mycket sparsamt endast ställvis förekommer enstaka undertryckta granar (Picea abies) och
lite rönn (Sorbus aucuparia). I fältskiktet förekommer revlummer (Lycopodium annotinum),
harsyra (Oxalis acetosella), ekorrbär (Maianthemum bifolium), blåbär (Vaccinium myrtillus)
och skogsbräken (Dryopteris carthusiana). Ställvis växer också enstaka liljekonvaljer
(Convallaria majalis) och skogsstjärna (Trientalis europaea). Skogstypen är frisk moskog
(MT). Alldeles i söder uppefter vägen finns ett lite mera öppet område och här växer en del
klibbalar (Alnus glutinosa) och här påträffades bl.a. majbräken (Athyrium filix-femina) i
fältskiktet. I detta mer glesbeväxta område fanns också enstaka lönnplantor (Acer
platanoides). I figuren finns några mycket stora myrstackar. I figuren finns en gammal,
nedfallen flygekorreholk som dock aldrig varit bebodd av flygekorre.
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Figur 3. Området är rätt kraftigt försumpat och här växer en ung ca 20-årig lövblandskog med
bl.a. klibbalar (Alnus glutinosa) och björk (Betula sp.) samt lite gråalar (Alnus incana). I
buskskiktet växer en del videbuskar (Salix sp.). På de lite mindre försumpade område finns
också enstaka granplantor (Picea abies). I fältskiktet förekommer kråkklöver (Potentilla
palustris), vass (Phragmites australis), topplösa (Lysimachia thyrsiflora) och brunrör
(Calamagrostis purpurea). Vid stranden och i vattnet växer bl.a. gul näckros (Nuphar lutea),
missne (Calla palustris), norrlandsstarr (Carex aquatilis), bredkaveldun (Typha latifolia) och
andmat (Lemna minor)
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Figur 4. Norra delen av Lilla Tjuvören är mycket kraftigt utbyggd och modifierad. På den
norra spetsen av holmen finns ett nybyggt egnahemshus och här har man inte sparat ett enda
träd på tomten. Även strandlinjen är här muddrad och mycket kraftigt modifierad. Lite längre
söderut i figuren finns några äldre sommarstugor och kring dessa finns enstaka träd.
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Figur 5. Ca 50-årig björkskog. I trädskiktet förekommer även enstaka granar (Picea abies),
men framförallt förekommer gran som ett underskikt och i buskskiktet. Som ett underskikt i
björkskogen förekommer också väldigt mycket rönn (Sorbus aucuparia). I buskskiktet växer
även hägg (Prunus padus). Fältskiktet är frodigt och här påträffades bl.a. jordreva (Glechoma
hederacea), harsyra (Oxalis acetosella), brännässla (Urtica dioica), skogsbräken (Dryopteris
carthusiana), älggräs (Filipendula ulmaria), kärrviol (Viola palustris), kärrsilja (Peucedanum
palustris) och vid stranden påträffades även vitpyrola (Viola rotundifolia). Någon riktigt
naturlig strand eller strandskog finns inte heller här, men vid den mycket smala strandbården
växer en del gråalar (Alnus incana) och videbuskar (Salix sp.). Figuren växer delvis på
gammal fyllnadsjord eller muddermassor.
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Figur 6. Figuren är mycket tätt bebyggd med sommarstugor och i området finns ingen skog.
Spridda träd, bl.a. en del vårbjörk (Betula pendula) och enstaka rönnar (Sorbus aucuparia)
finns här och var mellan stugorna. I övrigt finns i stora delar i figuren endast gräsmattor och
trädgårdsväxter.
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Figur 7. Norra delen av figuren är helt vegetationsfri eftersom man nyligen fyllt figuren med
muddermassor. Allra längst i sydspetsen av Lilla Tjuvören finns ett litet område med en ca
30-årig blandskog av gran (Picea abies) och björk (Betula sp.). I trädskiktet förekommer
också enstaka gråalar (Alnus incana). Skogen är delvis gallrad och klibbalar (Alnus glutinosa)
har blivit bortgallrade, men däremot håller nya plantor på att komma upp i buskskiktet. I
buskskiktet förekommer även en del rönn (Sorbus aucuparia) och lite björk (Betula sp.). I det
fuktiga och frodiga fältskiktet påträffades bl.a. kråkklöver (Potentilla palustris), kärrsilja
(Peucedanum palustre), rörflen (Phalaris arundinacea), älggräs (Filipendula ulmaria),
brunrör (Calamagrostis purpurea) och kärrviol (Viola palustris). Vid stranden växer även
strandlysing (Lysimachia vulgaris), bladvass (Phragmites australis), sjöfräken (Equisetum
fluviatile), bredkaveldun (Typha latifolia) och fackelblomster (Lythrym salicaria).
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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 påträffades inga spår av flygekorre och det finns endast en figur
som lämpar sig för flygekorre inom området. Den gamla granskogen i figur 2 skulle vara en
lämplig biotop för flygekorre, men inte heller här hittades några spår av flygekorre. I denna
figur har sedan början 1990-talet funnits en specialbyggd holk för flygekorre som medlemmar
i Jakobstadsnejdens Natur r.f. satt upp. Holken ingick de första åren i en årlig uppföljning av
flygekorre som gjordes i Jakobstadsnejden. Efter ett par år då holken inte varit bebodd
lämnades den utanför den årliga uppföljningen och har sedan dess inventerats endast
sporadiskt. I dagsläget ligger holken på marken och är också i övrigt i dåligt skick. Enligt Ralf
Wistbacka med lång erfarenhet av flygekorreundersökning i Larsmo med omnejd har man
aldrig påträffat spår av flygekorre på Tjuvören (Ralf Wistbacka, muntlig delgivning). På den
närliggande Fårholmen finns däremot en mycket livskraftig stam av flygekorre, medan
däremot flygekorre saknas helt också på Vikarholmen och på Larsmo huvudön.

6. 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 observerades
inte heller i området. I området förekommer heller inte flygekorre. Området är redan i
dagsläget så kraftigt utbyggt att det helt saknar naturvärden. Därför kan man anse att denna
naturinventering som inte gjordes under optimal inventeringstidpunkt och inte är komplett då
det gäller alla artgrupper ändå är tillräckligt noggrann för det aktuella området. Vid
uppgörande av detaljplanen finns det inga naturvärden som behöver beaktas.
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