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1. Inledning      
 

Larsmo kommun har inlett processen med att uppgöra en ny och utvidgad detaljplan för 

Vidmossens 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 detaljplanens 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 kommun 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 

8.6 2022. Inventering av häckande fåglar gjordes tre gånger under den optimala 

inventeringstidpunkten för fåglar (18.5, 25.5 och 7.6 2022). Fågelinventeringen gjordes under 

den tidiga morgonen och förmiddagen (kl. 4.00-12.00) 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 noggrant. 

Inventeringen av flygekorre gjordes under optimal inventeringstid den 26.4 2022.  

 

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 juni respektive juli. Inventeringen av 

fladdermössen gjordes den 13.6 och 20.7 2022. 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. Området vid Vidmossen har delvis inventerats tidigare år 

2007 av Nature-Invest/Ingvar Fagerholm (Fagerholm I, 2007). Den naturinventeringen 

gjordes dock endast på senhösten och omfattar enbart naturtyper och delvis växtlighet. 

Uppgifter från den naturinventeringen har dock beaktats också i denna rapport. Några av 

myrarna på inventeringsområdet finns med i förslaget till komplettering av 

myrskyddsprogrammet och uppgifter om kompletteringsförslaget har hämtats från 

Miljöministeriets publikationer.  
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3. Allmän beskrivning av området   
 

Det inventerade området ligger ca 1,5 km norr om Larsmo centrumområde i Holm öster om 

norra Larsmovägen. Området är till en del utbyggt redan med en del industribyggnader, vägar 

och annan kommunalteknik. I sydväst finns även en gammal övertäckt avstjälpningsplats. I 

öster finns dock också ett rätt stort, enhetligt skogsområde. Det inventerade området är totalt 

ca 42 hektar stort. Hela det inventerade området är mycket stenigt och blockrikt och 

skogsmarken består nästan uteslutande av rätt karga tallskogar i olika åldrar. En stor del av 

skogsmarken utgörs av unga, renodlade tallekonomiskogar och planteringar, men det finns 

även i området gammal, grov tallskog. I området finns inga vattendrag, men däremot flera 

små myrar och kärrar som är odikade och i naturtillstånd. Genom områdets norra och östra del 

går vandringsleden, Larsmoleden, så delar av området har också en viss betydelse som 

rekreationsområde. Områdets naturvärden består av de små odikade myrarna och kärren samt 

en liten djävulsåker i områdets nordöstra del. Stormossen och Vidmossen finns också med i 

det nationellt godkända förslaget till komplettering av myrskyddsprogrammet (se bilaga 2).   

 

 

 
 

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 17 stycken.  

 

 
 

Bild 2. Det inventerade området med de olika växtlighetsfigurerna inritade. 

 

Figur 1. Nyligen gallrad och rätt gles, 80-årig tallskog. I trädskiktet förekommer också gran 

(Picea abies), speciellt i söder. I trädskiktet växer även enstaka björkar (Betula spp.) samt 

enstaka grövre tallar (Pinus sylvestris) som överståndare. Buskskiktet är bortröjt. I fältskiktet 

växer lingon (Vaccinium vitis-idaea), vårfryle (Luzula pilosa), björkpyrola (Orthilia secunda), 

linnea (Linnea borealis) och blåbär (Vaccinium myrtillus). Skogstypen är frisk moskog (MT). 

 

Figur 2. Gammal, övertäckt avstjälpningsplats som höjer sig närmare 20 meter över 

omgivande mark. Området är ännu rätt öppet, men enstaka träd växer på kullen. I trädskiktet 

påträffas således en del tall (Pinus sylvestris), björk (Betula spp.), gråalar (Alnus incana) samt 

enstaka rätt grova sälgar (Salix caprea). I buskskiktet påträffas en del videbuskar (Salix spp.). 

I fältskiktet påträffas typisk ruderatväxtlighet såsom hundfloka (Anthriscus sylvestris), 

jättebalsamin (Impatiens glandulifera), blomsterlupin (Lupinus polyphyllos), hallon (Rubus 

idaeus), jordreva (Glechoma hederacea), brännässla (Urtica dioca), älggräs (Filipendula 

ulmaria) och kvickrot (Elytrigia repens). 

 

Figur 3. Ca 13-årig, mycket tät tallplantering med ställvis väldigt mycket björksly.  

 

Figur 4. Stormossen är en av Larsmos större myrar som är i nära naturtillstånd. Mossen är 

endast utdikad i kanterna i väster och öster. I de centrala delarna är mossen i naturtillstånd. 

Myren är väldigt öppen utan trädskikt över stora delar. På myren växer dock låga och 
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tvinvuxna tallar (Pinus sylvestris). I fältskiktet påträffas tuvull (Eriophorum vaginatum), 

rosling (Andromeda polifolia), kråkbär (Empetrum nigrum), dvärgbjörk (Betula nana), 

skvattram (Rhododendron tomentosum), odon (Vaccinium uliginosum) och sparsamt med 

hjortron (Rubus chamaemorus). Över myren finns dock rätt breda körstråk när man kört över 

myren vintertid. Stormossen finns i sin helhet med i kompletteringsförslaget till 

myrskyddsprogrammet (se bilaga 1) och bör bevaras i sin helhet.  

 

Figur 5. En liten skogskorridor mellan industrin och Stormossen som består av en ca 40-årig 

tallekonomiskog. Svagt inslag av björk (Betula spp.) och gran (Picea abies) främst som ett 

underskikt och i buskskiktet. I fältskiktet dominerar lingon (Vaccinium vitis-idaea) och blåbär 

(Vaccinium myrtillus). Skogstypen är frisk moskog (MT). 

 

Figur 6. En ny kalyta som planterats med gran (Picea abies). Figuren är både försumpad och 

stenig. I fältskiktet växer lingon (Vaccinium vitis-idaea) och kråkbär (Empetrum nigrum). 

 

Figur 7. Kraftigt försumpat kärr som på mitten är delvis öppet utan trädskikt. I övrigt växer 

på kärret låga, tvinvuxna lövträd, framförallt glasbjörk (Betula pubescens) och gråal (Alnus 

incana) samt även enstaka tallar (Pinus sylvestris) och videbuskar (Salix spp.). I fältskiktet 

påträffas bl.a. bredkaveldun (Typha latifolia), vattenklöver (Menyanthes trifoliata), 

kråkklöver (Potentilla palustris), tranbär (Vaccinium oxycoccus), sjöfräken (Equisetum 

fluviatile), dystarr (Carex limosa), rosling (Andromeda polifolia), tuvull (Eriophorum 

vaginatum) och hundstarr (Carex nigra). Kärret har klassats som en särskilt viktig livsmiljö 

enligt skogslagen och är med i skogscentralens databas över skogslagsobjekt. Kärrets 

naturtillstånd är dock relativt kraftigt förändrat i och med att man byggt vägar och 

vattenhushållningen i kärret har förändrats. 
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Bild 3. Kraftigt försumpat kärr, ställvis utan trädskikt i figur 7. 

Figur 8. Ca 6-årig tallplantskog. Ställvis mycket björksly i figuren samt även granplantor. I 

fältskiktet förekommer lingon (Vaccinium vitis-idaea), blåbär (Vaccinium myrtillus) och 

linnea (Linnea borealis).  

 

Figur 9. Tät, ca 30-årig tallskog med enbart tall (Pinus sylvestris) i trädskiktet. I buskskiktet 

växer en del gran (Picea abies) och björk (Betula spp.). I fältskiktet förekommer lingon 

(Vaccinium vitis-idaea), blåbär (Vaccinium myrtillus) och linnea (Linnea borealis).  

 

Figur 10. Ca 3-årig tallplantering. Mycket få träd sparade vid avverkningen.  

 

Figur 11. Ca 20-årig, tät tallekonomiskog. Tallen (Pinus sylvestris) helt dominerande i 

trädskiktet, ställvis finns ett mycket svagt inslag av gran (Picea abies) som ett underskikt. 

Enstaka grova frötallar (Pinus sylvestris) har också sparats vid avverkningen. Buskskiktet är 

också sparsamt. I fältskiktet dominerar lingon (Vaccinium vitis-idaea), blåbär (Vaccinium 

myrtillus), kråkbär (Empetrum nigrum), vårfryle (Luzula pilosa), revlummer (Lycopodium 

annotinum) och linnea (Linnea borealis). 

 

Figur 12. En liten fornstrand (djävulsåker) som är nästan helt utan träd, busk och fältskikt. På 

de stora stenblocken växer enbart renlav (Cladonia spp.), stensöta (Polypodium vulgare) och 

olika arter av skorplavar. Naturtypen utgör en särskilt viktig livsmiljö enligt skogslagen och 

finns med i skogscentralens databas över skogslagsobjekt. 

 

 
 

Bild 4. Liten fornstrand/djävulsåker utan växtlighet i figur 12. 
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Figur 13. Odikat, mycket fuktigt kärr i naturtillstånd. I trädskiktet dominerar tvinväxta tallar 

(Pinus sylvestris) och glasbjörkar (Betula pubescens).  I trädskiktet förekommer dock också 

en del grålar (Alnus incana) och klibbalar (Alnus glutinosa). I buskskiktet förekommer 

enstaka granar (Picea abies) och videbuskar (Salix spp.). I figuren finns en hel del högstubbar 

och dött virke. 
 

Figur 14. Ca 60-årig tallskog med inslag av gran (Picea abies) i trädskiktet. I trädskiktet 

förekommer även en del glasbjörk (Betula pubescens) och ett flertal riktigt grova överståndare 

av tall (Pinus sylvestris). I buskskiktet växer en del gran (Picea abies). I fältskiktet dominerar 

lingon (Vaccinium vitis-idaea), vårfryle (Luzula pilosa), linnea (Linnea borealis) och blåbär 

(Vaccinium myrtillus).  
 

Figur 15. Ca 30-årig tallskog, med enbart tall (Pinus sylvestris) i trädskiktet. I figurens västra 

del finns också ett område med en ca 50-årig tallskog. Gran (Picea abies) förekommer främst 

som ett underskikt och i buskskiktet. Fältskiktet domineras också här av lingon (Vaccinium 

vitis-idaea) och blåbär (Vaccinium myrtillus), därtill förekommer ställvis skvattram 

(Rhododendron tomentosum) och skogsbräken (Dryopteris carthusiana).  
 

Figur 16. Vidmossens norra del är också odikad och helt i naturtillstånd. I trädskiktet växer 

tvinväxta, men ändå ganska långa tallar (Pinus sylvestris). I trädskiktet växer därtill rikligt 

med glasbjörk (Betula pubescens), enstaka gråalar (Alnus incana) och klibbalar (Alnus 

glutinosa). I figuren förekommer rätt rikligt med dött virke. I fältskiktet påträffas bl.a. 

skvattram (Rhododendron tomentosum), skogsfräken (Equisetum sylvaticum), lingon 

(Vaccinium vitis-idaea), odon (Vaccinium uliginosum), tranbär (Vaccinium oxycoccus), 

vattenklöver (Menyanthes trifoliata), tuvull (Eriophorum vaginatum), missne (Calla 

palustris) och kråkbär (Empetrum nigrum). Vidmossen finns i sin helhet med i 

kompletteringsförslaget till myrskyddsprogrammet (se bilaga 1) och bör bevaras i 

naturtillstånd. 
 

 
 

Bild 5. Vidmossens norra del är också odikad och i naturtillstånd. 



 8 

Figur 17. Gammal, närmare 100-årig, rätt tvinväxt och gles talldominerad barrblandskog på 

stenig och blockrik mark. Tallen (Pinus sylvestris) klart dominerande, men i trädskiktet 

påträffas även en hel del granar (Picea abies). Trots den karga marken är en del av tallarna 

(Pinus sylvestris) riktigt ståtliga och grova. I buskskiktet växer mycket sparsamt med gran 

(Picea abies) och björk (Betula spp.). I fältskiktet dominerar lingon (Vaccinium vitis-idaea), 

kråkbär (Empetrum nigrum), skvattram (Rhododendron tomentosum) och renlav (Cladonia 

spp.). Figuren är nära naturtillstånd förutom att man avverkat smala stråk för bygge av vägar.  

 

 
 

Bild 6. Gammal, grov talldominerad barrskog i figur 17. 
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5. Fågelfaunan 
 

Fågelfaunan på inventeringsområdet består mestadels av typiska fågelarter för äldre barrskog 

och arter som trivs i områden där det idkas aktivt skogsbruk i form av hyggen, hyggeskanter 

och unga planteringar. Till de arter som häckar i gammal barrskog kan man räkna bl.a. bofink, 

grönsiska, grå flugsnappare, rödhake, kungsfågel, taltrast och gransångare samt de 

utrotningshotade arterna talltita och tofsmes. Talltitan, som minskat oerhört mycket under 

senare år och som räknas som starkt hotad (EN) häckade i en björkhögstubbe i myrkanten i 

figur 7, väldigt nära vägen. Tofsmesen (VU) häckade också på en myr i Vidmossens norra del 

figur 16. De arter som trivs på hyggen, hyggeskanter och i unga planteringar är bl.a. 

lövsångare, ärtsångare, gulsparv, järnsparv, gärdsmyg, ringduva, koltrast och trädpiplärka. En 

art som också fick ungar inom området var mindre korsnäbb (Loxia curvirostra). Fågelarten 

är oerhört svårinventerad på grund av tidig häckning och undanskymda vanor, men arten är 

vanligt förekommande i lite äldre barrskog. Sammanlagt påträffades 27 olika arter och 77 par. 

I tabell 1 finns en sammanställning över de häckande fåglarna. Av de övriga utrotningshotade 

arterna förekom sädesärla (NT) och järpe (VU). Båda arterna är väldigt allmänna ännu i 

Finland, men har minskat i antal och räknas därför som sårbara (VU) eller nära hotad (NT).  

 

När det gäller fågelfaunan på inventeringsområdet bör man också nämna att den närliggande 

Stormossen fungerar som spelplats för orre (Lyrurus tetrix). Orrspel hördes under hela våren 

från Stormossen och då området besöktes den 26.4 2022 sågs två spelande orrtuppar på myren 

(Bild 7). Orren förekommer relativt fåtaligt på Larsmo fastland och det finns få spelplatser för 

orrar. Stormossen är därför också värd att bevaras förutom att den är en av de sista 

kvarvarande, till stora delar odikade större myrarna i Larsmo.  

 

 
 

Bild 7. Spelande orrtupp vid Stormossen i Larsmo. Fotograferad 26.4 2022. 
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Tabell 1. Fågelarter som påträffades häckande på inventeringsområdet 

 

Art Antal 

par 

Hotgrad 

Bofink Fringilla coelebs 11  

Lövsångare Phylloscopus trochilus 9  

Grönsiska Carduelis spinus 8  

Rödhake Erithacus rubecula 5  

Talgmes Parus major 4  

Kungsfågel Regulus regulus 4  

Trädpiplärka Anthus trivialis 4  

Järnsparv Prunella modularis 3  

Blåmes Cyanistes caeruleus 2  

Järpe Tetrastes bonasia 2 VU 

Rödvingetrast Turdus iliacus 2  

Grå flugsnappare Muscicapa striata 2  

Domherre Pyrrhyla pyrrhyla 2  

Ringduva Columba palumbus 2  

Koltrast Turdus merula 2  

Ärtsångare Sylvia curruca 2  

Gransångare Phylloscopus collybita 2  

Gulsparv Emberiza citrinella 2  

Trädgårdssångare Sylvia borin 1  

Sädesärla Motacilla alba 1 NT 

Skogssnäppa Tringa ochropus 1  

Tofsmes Lophophanes cristatus 1 VU 

Talltita Poecila montanus 1 EN 

Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 1  

Morkulla Scolopax rusticola 1  

Steglits Carduelis carduelis 1  

Taltrast Turdus philomelos 1  

 Totalt 77  

 

6. 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 

det inventerade området påträffades inga som helst spår av flygekorre. Det finns heller inga 

gamla uppgifter om att man skulle ha observerat flygekorre inom inventeringsområdet. Inom 

det inventerade området finns det väldigt få skogsområden som skulle lämpa sig för 

flygekorre och därför är det inte så konstigt att inga observationer gjordes.  
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7. Fladdermöss 

 
Inom det inventerade området påträffades inga fladdermöss. Under samma kvällar/nätter som 

inventeringen gjordes i Larsmo påträffades fladdermöss på andra ställen i Pedersörenejden 

och det negativa resultatet beror därför inte på otjänliga väderförhållanden eller fel tidpunkt. I 

området finns det inga bostadshus och tills vidare väldigt få byggnader som skulle lämpa sig 

som häckningslokal för fladdermöss. Områdets karga och relativt monotona tallskogar lämpar 

sig också enbart för vår vanligaste art nordisk fladdermus (Eptesicus nilssoni). Fladdermössen 

trivs heller inte i unga tallplanteringar eller på myrar, vilket det finns mycket av på 

inventeringsområdet. Någon speciell hänsyn till fladdermössen behöver man inte ta i samband 

med detaljplaneringen.  

 

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 sådana 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. I 

området förekommer inga sådana vattendrag som skulle lämpa sig för uttern.  

  

10. Övrig fauna 
 

Inom det inventerade området påträffades färska spår av älg (Alces alces) och rådjur 

(Capreolus capreolus). Några synobservationer av arterna gjordes dock inte. Under 

fladdermusinventeringen den 13.6 observerades både en fullvuxen och en årsunge av 

skogshare (Lepus timidus). Skogsharar förekommer alltså i området och de har synbarligen 

också fått ungar i området. Ätspår av ekorre (Sciurus vulgaris) observerades på flera ställen 

och ekorrar förekommer allmänt i området. Spillning av rödräv (Vulpes vulpes) observerades 

också inom området, men några gryt hittades inte. Området har ingen större betydelse för 

däggdjuren.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

11. Rekommendationer för planeringen 
 

Inom det inventerade området hittades inga naturtyper som är skyddade enligt vattenlagen 

eller naturskyddslagen. Däremot finns det flera objekt som är skyddade enligt skogslagen. 

Även om skogslagen enbart gäller på skogsmark och inte på detaljplanerade områden är 

skogslagsobjekten sådana att de har naturvärden som borde skyddas. På inventeringsområdet 

finns tre olika odikade myrar som är värda att skyddas. Detta är Stormossen, Vidmossen 

(inklusive den norra delen) samt den lilla myren som finns i närheten av det befintliga 

industriområdet. Stormossen och Vidmossen finns också med i förslaget till komplettering av 

myrskyddsprogrammet och utgör objekt 11019 Molnvikenin suot i Miljöministeriets 

rapporter. Genom att bevara dessa myrar inklusive en trädskärm och myrkanten mellan myr 

och skog skyddar man dessutom fågelfaunan. På detta sätt kunde man också bevara både 

talltitans, tofsmesens och järparnas häckningslokaler samt orrarnas spelplatser. Slutligen finns 

det en vegetationsfattig, liten fornstrand/djävulsåker i områdets norra del som är värd att 

bevara. Rekommendationer för planeringen framgår av bild 8. I rekommendationerna har man 

beaktat att myrarna också finns med i förslaget till komplettering av myrskyddsprogrammet.  

 

 
 
Bild 8. Rekommendationer för planeringen inom och i närheten av det inventerade området. 

De röda områdena föreslås bevaras i naturtillstånd.  
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Bilaga 1. Karta över förslag till komplettering av myrskyddsprogrammet 

 

 

 
 
Bild 9. Förslag till komplettering av myrskyddsprogrammet vid objekt 11019 Molnviken suot. 

Totalt omfattar förslaget 40 hektar och omfattar Stormossen, Vidmossen, Rudträsket och 

myrarna söder och öster om Molnviken.  


