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1. BAKGRUND OCH SYFTE 

Syftet med naturutredningarna i Lappträsk är att utreda naturvärdena i de tre områden som ska 
planläggas och ge rekommendationer för planeringen av markanvändningen i områdena. I praktiken 
har uppgifterna i naturutredningen för alla tre planläggningsprojekt samlats i en utredning, eftersom 
de områden som ska planläggas finns bredvid varandra. I denna rapport har behandlingen av de olika 
planområdena avskilts genom avgränsning av planområdet. 

Syftet med naturinventeringarna är att producera behövlig och tillräcklig information för 
markanvändningsplaneringens behov och att ge rekommendationer och förslag om områden och 
objekt som eventuellt ska skyddas eller beaktas på något annat sätt. 

2. UTARBETANDE AV NATURUTREDNINGEN 

Naturutredningens första terrängarbete genomfördes 30–31.7 .2020. I terrängen promenerade man 
igenom alla tre planområden så heltäckande som möjligt längs undersökningslinjerna från vilka 
avvikelser gjordes bl.a. på basis av förhands- och flygbildsdata. Eftersom tidpunkten för 
terrängbesöket var för sent för att utreda förekomsten av fåglar och flygekorrar, genomfördes i maj 
2021 och juni 2021 korta kontroller av det ursprungliga terrängbesöket inom alla tre planområden. 

Totalt användes sammanlagt 22 timmar tid för terrängbesök (15 + 7 timmar som kompletteringsdagar). 
Det fanns en flygbildskarta och terrängkarta över området (nedladdad 27.6.2020 
www.kansalaisenkarttapaikka.fi). Bakgrunds- och utgångsmaterial var dessutom bl.a. www.birdlife.fi 
och dess databas Tiira och www.laji.fi. som miljöförvaltningen upprätthåller. 

Tidigare utredningsmaterial om området var bl.a.: Pykälä och Bonn (2000): Uudenmaan 
perinnemaisemien inventointia koskeva kartoitus, Insinööritoimisto Paavo Ristola (2002): 
Delgeneralplanen för Lappträsk. Planbeskrivning 120s., FCG Planeko Oy (2008). Detaljplanen för 
Korsbrovägen. Planbeskrivning, 83s. 

I fråga om lagobjekt fäste man vid terrängbesöken uppmärksamhet vid förekomsten av naturtyper 
enligt skogs- och vattenlagen, förekomsten av regionalt hotade naturtyper i Finlands miljö (2018). När 
det gäller hotade naturtyper, särskilt förekomsten av vårdbiotop samt andra naturobjekt som har 
beaktats i terrängen och som är av betydelse. 

I terrängen fästes dessutom uppmärksamhet vid trädbeståndets naturliga tillstånd, att det är av olika 
ålder, antalet träd med röta och lövträd. På artnivå fästes uppmärksamhet vid förekomsten av 
eventuella DIR- och LUO-arter. En närmare utredning av fågelbeståndet genomfördes 12.6.2021, men 
det gjordes iakttagelser av arterna i samband med terrängbesöket. Förekomsten av flygekorrar 
kontrollerades redan vid besöket på området 14.5.2021. 

Terrängobservationer samlades och avgränsades till terrängkartan. Dessutom fotograferades området 
och observationerna bandades in i en diktafon. Många fotografier togs i området, varav en del har 
använts i denna rapport. En del av platserna där fotografierna togs markerades också med GPS-
utrustning och de har också presenterats i rapporten. 

I terrängen gjordes också växtinventeringar på artnivå. Med hjälp av växtlistor kan områdets arter 
beskrivas noggrannare. Förekomsten av växtarter bedömdes i vissa områden enligt följande skala på 
sex nivåer: 
1 = enskild observation av växtarten 
2 = växten förekommer i liten utsträckning här och där 
3 = växten förekommer i liten utsträckning inom ungefär hela provområdet 
4 = växten förekommer rikligt inom hela området, men ingen stor, enhetlig växtlighet (täckning 10-50 %) 
5 = växtarten förekommer i stor utsträckning (täckning 50-75 %) 
6 = växtarten förekommer i mycket stor utsträckning (täckning över 75 %) 

http://www.kansalaisenkarttapaikka.fi/
http://www.kansalaisenkarttapaikka.fi/
http://www.laji.fi/
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Det kan förekomma brister i fråga om vattenväxter, gräsväxter och halvgräs. I terrängen observerades 
inte systematiskt blötdjurs-, insekt-, svamp- eller lavarter. 

3. NATURUTREDNING 

3.1 Detaljplaneområdet för företagsområdet 

 
Bild 1. Detaljplaneområdet för företagsområdet.  

Planeringsområdets västra och mellersta delar består av ett stort odlingsområde och ett område av typ 
ängsmark-impediment öster om det samt ett skogsområde och en gammal gräsäng norr om dessa. 

 
Bilder 2ab. På fotografierna övergångsområdet mellan åkerområdet Nilsasåkern och skogsområdets norra kant.  

Vid den östra kanten av nämnda åkerområde som gränsar till Lovisavägen finns ett ängsliknande 
område där jordmaterial har deponerats på hög i kanten. Det är uppenbart att jordmassor i större 
utsträckning har deponerats i åkerområdets östra kant vid bygget av MT 176 och att arterna till följd 
av verksamheten i stor utsträckning är typiska arter för impediment och betesmark, där man ännu i 
liten utsträckning kan observera drag hos en färsk äng. Bland de arter som påträffas i området finns 
bl.a. teveronika, stormåra, älggräs, röllika, vitmåra, gullris, timotej, ängsvädd, rödsvingel, hundkäx, 
ältranunkel, smörblomma, baldersbrå, strätta, bockrot, örnbräken, åkertistel, höstfibbla, hallon, 
ängsgröe, renfana, kråkvicker, penningört, lomme, åkerspärgel, harkål, ängskovall, norsk fingerört, 
ängsstjärnblomma, skelört, ängshaverrot, kattmynta, sommargyllen, klöver osv. I nordöstra hörnet av 
området finns ett vidsträckt växtbestånd med örnbräken som gränsar till skogsområdets kant. 

En precisering av växtlighetskartläggningen gjordes 12.6.2021 i samband med kartläggningen av 
fågelbeståndet enligt miljöförvaltningens anvisningar som en kartläggning av lättare inventeringstyp 
inom hela det område som kartläggs (Kemppainen 2017:38). På skogsområdet utreddes också vid stora 
granars och aspars rötter spillning från flygekorrar, dvs. tecken på att arten är närvarande på 
kartläggningsområdet. 

I ovan nämnda nordöstra hörn av området ovan finns ett ganska väl bevarat litet, ängsliknande område 
där jordmassor inte har deponerats (se bild 4ab). Detta tillsammans med skogskanterna på norra och 
östra sidan bildar en mosaikliknande övergångszon. På ängsområdet förekommer bl.a. vitmåra, 
smultron, backnejlika, gråfibbla, gulmåra, rödven, daggkåpa (sp.), röllika, blodrot, grässtjärnblomma 
och skogsklöver. 
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Många andra arter av kärlväxter som påträffats på ängen, såsom ängsklocka, midsommarblomster, 
smörblomma, ängskavle, kärrtistel , fyrkantig johannesört och teveronika, ger inte uttryck för ett 
värdefullt traditionslandskap. Andra arter som observerades i området var stormåra, småsnärjmåra, 
majsmörblomma, revsmörblomma och vårfryle. Inte heller dessa växtarter ger uttryck för ett värdefullt 
traditionslandskap. Förbuskning och granplantor är också ett tecken på att området har börjat växa 
igen och att det ängs- eller åkermarksliknande området försvinner eller växer igen. 

De växtobservationer i området som tidigare registrerats i systemet laji.fi var finnskräppa , bockrot, 
vitmåra, fältarv, backskärvfrö , rävstjälk, häggmispel och gråfibbla, gulmåra och liten blåklocka. Av 
dessa arter observerades i denna kartläggning endast häggmispel, backskärvfrö och finnskräppa. 
Utrotningshotade växtarter som är typiska för åkrar och ängar i området har varit backnejlika, 
låsbräken och piggstarr, men dessa påträffades inte vid någondera terrängbesöket. 

På den nämnda norra och nordöstra sidan av åkermark- och ängsområdet finns det en zon en växande 
trädzon med tall och gran, och som i närheten av åkerområdet är gräsbevuxet. Det finns rikligt med 
hallon och även majbräken i kantzonen, men längre bort omvandlas fältskiktet till vanlig 
blåbärsdominerad granbeskuggad mo: blåbär, lingon, liljekonvalj, hässlebrodd, kruståtel, ormbunkar, 
smultron, skogsstjärna, ekorrbär och örnbräken. Till arterna hör dessutom bl.a. skavfräken, åkerfräken, 
harsyra, skogsviol, skogstry samt plantor av ek, gråal och rönn. Den enda mer sällsynta växtart som 
observerades var skogssallat. Arten är inte hotad och har ingen skyddsstatus. 

 
Bild 2c. Skogssallat  

Trädbeståndet i området har gallrats och intrycket är parkliknande (se bild 6a, sida 5); det finns få 
lövträd och de är undertryckta träd. Nedfallna träd och torrakor saknas helt. Kronskiktet består 
huvudsakligen av trädkronor i ett skikt, och varierande former på trädkronor som är vanliga i skogar i 
naturtillstånd saknas nästan helt. Små björkar och rönnar finns här och där. 

I norr gränsar Korsbrovägens detaljplaneområde till gamla åkrar eller betesområden, som inte har varit 
i odlingsbruk på över 30 år. Området kan karakteriseras som relativt färsk betesmark. På den östra 
kanten finns enskilda fina enar. Enligt P. Ristolas (2002) utredning förekommer i området bland annat 
rödven och andra arter som är typiska för gamla ängsmarker och som härstammar från tiden då 
betesdriften och åkerverksamheten upphörde.
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 På basis av denna inventering finns det rikligt med ängsgröe, hundkäx, tuvtåtel, fyrkantig johannesört, 
timotej, ängskavle, brudborste, höstfibbla, klöver, röllika osv. 

 
Bilder 3ab. Till vänster ett ängsliknande område vid åkerområdets östra kant. Arterna är typiska för ängar och impediment. Till höger 
strandlysing i övergångsområdet mellan skog och äng.  

 
Bild 4ab. Det gräsbevuxna området bör lämnas utanför byggandet. Även skogens kantzon bör inkluderas i området (se bilder 5ab 
nedan).  

 
Bilder 5ab. Till vänster ett gräsbevuxet område precis vid skogens kant. Till höger i skogens kantzon finns relativt robusta granar.  

Marken i skogsområdet är blockrikt och ger området en känsla av en ”trollskog”. När det gäller 
geomorfologiskt ursprung har området efter istiden varit ett subakvatiskt område och varje ställe har 
varit en strand. Blocken finns kvar på grund av de forntida våg- och strandkrafterna och torde kunna 
kallas erosionsformer, som har uppstått när strandkrafterna har eroderat ablationsmoränkullar (se figur 
7b). 

Ett område där det växer granar som något avviker från det övriga skogsområdet finns på den plats 
som fotot visar; det är något lägre eller jämnare än det omgivande skogsområdet, och trädbeståndet är 
ett område där granarna växer mer tätt. Ek och rönn finns som plantor. Arterna i fältskiktet är bl.a. 
blåbär, gullris, smultron, midsommarblomster, harsyra, vitsippa, linnea, skogsviol. I kanten av 
granbeståndet finns några stora aspar. Flygekorrar observerades inte (se figur 6b nedan). 
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Bilder 6ab. Till vänster typisk gallrad talldominerad mo norr om ängen. Till höger ett mindre område där det i huvudsak växer granar.  

 
Bilder 7ab. Till höger nära VT 1 finns ett vackert åsryggsområde som bildats av moränblock. Trädbeståndet är sedvanlig relativt torr 
och jämngammal tallskog.  

Närmare VT 1 (se figur 7a ovan) finns ett område med kullar av ablationsmorän: med mycket blockrik 
mark. Trädbeståndet är gallrad tallskog av det slag som beskrivs ovan. Det finns inga lövträd och 
trädkronorna är i ett skikt. De dominerande arterna i fältvegetationen är blåbär och lingon. I 
buskvegetationen finns några björk- och granplantor. 

När man går från moränområdet söderut (i Lovisavägens riktning) börjar granarna bli rikligare vid 
sidan av tallen och samtidigt utgör blåbär den dominerande arten i fältvegetationen (se bilder 8 ab). 
Det nedre trädbeståndet är unga granar. Det finns stora granar vid skogens kant. Vid skogens kant 
börjar arter som är typiska för gräsbevuxen mark bli rikligare, vilket beskrivits ovan. 

 
Bilder 8ab. Skogsvegetationen blir grandominerad färsk mo i närheten av kanten av det gräsbevuxna området.  

I fråga om fauna följde man vid kartläggningen miljöförvaltningens anvisningar om kartläggning av 
fågelbeståndet (Koskimies 1984). Enligt artdatabasen finns det inga tidigare fågelobservationer från 
det område som planerats i miljöförvaltningens informationssystem (www.laji.fi). 

Bland insektsarterna på ängsområdet fanns i systemet laji.fi videgökbi, sälggökbi, sälgsandbi, 
darrgräsfjäril, mindre bastardsvärmare och boknätfjäril. Boknätfjärilen är en direktivart. I denna 
kartläggning kartlades inte insektsarterna, eftersom tidpunkten för kartläggningen var för tidig för 
detta ändamål. Man kan dock anta att även insektsarterna i området har stagnerat med eutrofieringen. 

De arter av fåglar och däggdjur som påträffades på Nilsasåkerns åkerområde var få. De fågel- och 
djurarter som observerades i var kaja och sädesärla. En fälthare sprang på åkerområdet. Skogsområdet 
öster om planområdet (Nilsasåkerns östra och nordöstra sida) var grandominerad skog. Fågelbeståndet 
i området var typiskt för biotopen och de fågelarter som observerades var bofink, koltrast, grönsångare, 

http://www.laji.fi/
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trädpiplärka, blåmes, törnsångare, ringduva och svartvit flugsnappare. Spillning efter flygekorrar 
inspekterades på olika håll i området, i synnerhet kring stora aspar kring vägbanan i östra delen, men 
ingen spillning observerades vid tre terrängbesök. 

Fågelbeståndet på ”åkerträdan” söder om Helsingfors riksväg var sedvanlig. De beaktansvärda 
fågelarter som observerades i busksnåret i det kartlagda området söder om Helsingforsvägen var 
rosenfink och busksångare. Arterna är dock inte ansvarsarter som ska skyddas i Finland och hör inte 
till fågelarterna enligt fågeldirektivet (DIR). Rosenfink hör till de fågelarter (NT) som ska vara under 
observation i Finland. 

Sammanfattning: På basis av naturutredningen av planen för företagsområdet bör tre områden 
beaktas vid planeringen av markanvändningen i området: området med ablationsmorän (nr 1 på kartan) 
och det gräsbevuxna området (nr 2a på kartan och en mer detaljerad separat bilagekarta). Efter den 
tidigare utredningen (Paavo Ristola Oy 2002) har miljön förändrats i närheten av väg 176, och det 
område som ska beaktas är på basis av denna utredning mer begränsat. 

I Paavo Ristolas utredning (2002) nämns också ängsmarken i Korsbron. På basis av denna utredning 
är området till sin vegetation närmast ny gräsäng. Enligt den tidigare utredningen har området 
betydelse för fjärilar. Området kan betecknas med begränsningen MY. Mot den södra delen av det 
nämnda gräsbevuxna området i Nilsasåkern gränsar sig ett litet aspbestånd, där det finns många 
torrakor. Om planläggningen möjliggör det, kunde detta lilla skogsbestånd också lämnas utanför 
byggandet (se bild 8c nedan). 

 
Bild 8cd. Litet aspbestånd i norra kanten av Nilsasåkern.  

Nilsasåkerns gräsbevuxna område som gränsar mot skogen bör däremot ges en grad starkare 
planbeteckning MY + luo. Det gräsbevuxna området är ett område som är ännu är beaktansvärt med 
tanke på den biologiska mångfalden. Området håller dock på att växa igen och växtbeståndet 
återspeglar denna utveckling. De växtarter som dominerar och erövrar området och som tyder på 
igenväxning och eutrofiering är bland annat hundkäx, mjölke och älggräs. De förekommer i stor 
omfattning. Dessa arter tyder också på betydande eutrofiering, dvs. att områdets betydelse som 
traditionslandskap redan har minskat klart. Vid planeringen och genomförandet av området ska 
områdets naturvärden och naturens mångfald beaktas. De arter som ännu uttrycker ett 
traditionslandskap är fibbla, backskärvfrö och bockrot. Åkern som ifråga om sin mångfald har 
stagnerat bör dock för att skydda naturens mångfald lämnas utanför byggande ännu till någon del. 
Ingendera av dessa områden har nämnts som ett lokalt eller regionalt objekt i Nylandsförbundets 
utredning om traditionslandskap (Pykälä och Bonn 2000). 



9 

 

 
Bild 8e. Det gräsbevuxna området är kraftigt eutrofierat.  

Ablationsmoränområdet (nr 1 på kartan ) är i första hand ett område av landskapsmässig och 
geomorfologisk betydelse. I planen ska området betecknas med M + ge och streckad linje för 
avgränsning. 

3.2 Område för uppdatering av detaljplanen 

Därefter gjordes en inventering av det område för uppdatering av detaljplanen som finns på bägge 
sidor om Korsbrovägen (se figur 9a). Inventeringen inleddes öster om Korsbrovägen. Området består 
av västra delen öster om Korsbrovägen: Industri- och lagerområdet Korsbron och den östra delen 
som är västkanten av åkerområdet Nilsasåkern. I norr och söder avgränsar MT 176 (Lovisavägen) 
och VT 1 planområdet. 

  

Området Korsbron har industrihallar, depåer och lagerområden (se bilderna 9 bc nedan). Området 
har starkt påverkats av mänsklig verksamhet, delvis växtfritt. På kanterna av området finns unga 
sekundära lövträd; björkar, aspar, gråalar och pilar. 

 
Bilder 9bc.På bilderna Korsbrovägens industriområde. Området har starkt påverkats av mänsklig verksamhet. 

Söder om industriområdet kantas vägen av en smal trärad; björk, pilar (sp), rönn, tryar, hägg, gråal 
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osv.; en stor mängd arter som är typiska på åker- och vägrenar vid gräsbevuxna impediment; 
baldersbrå, åkertistel, ekorrbär, blåbär, skogsfräken, smultron, rödven, liljekonvalj, örnbräken, 
hundäxing, ängsstjärnblomma, höstfibbla, gullris, gråbo, strätta, gulvial, hallon, kråkvicker, hundkäx, 
liten blåklocka osv. Öster om planområdet finns ett gammalt åkerområde (se utredning ovan) som inte 
har odlats på cirka 30 år och som närmast kan klassificeras som färsk gräsäng. 

Väster om vägen (området kring Bråtakällan – Råkullabacken) är vegetationen i huvudsak ett blandat 
trädbestånd med granar och björkar, rikligt med unga lövträd såsom rönn, asp, gråal, särskilt i närheten 
av Korsbrovägen. Bland arterna i fältskiktet finns bl.a. kruståtel, örnbräken, skogsstjärna, gullris (se 
bilder 10 ab). Skogstypen består främst av färsk mo av blåbärstyp, även om de dominerande trädslagen 
är representerade: gran, björk och tall förekommer nästan lika mycket. Norrut ökar andelen tall. 
Kronskiktet finns i en eller två våningar. Det finns inte nedfallna träd eller torrakor. Skogsbeståndet 
används aktivt som ekonomiskog. 

Calluna vulgaris, ljung 1 
Vaccinum myrtillus, blåbär 3 
Vaccinium vitis-idaea, lingon 2 
Empetrum nigrum, kråkbär 1 
Pteridium aquilinum, örnbräken 1 
Luzula pilosa, vårfryle 1 
Trientalis europaea, skogsstjärna 1 
Melampyrum pratense, ängskovall 1-2 
Linnea borealis, linnea 1 
Pyrola sp., vintergröna 1 

Mot Korsbrovägen rinner västerifrån tre myrdiken genom planområdet. Deras kantzoner skiljer sig 
något från den övriga omgivande skogsvegetationen (se bild 11b). Vid dikeskanterna finns bl.a. 
majbräken, gråal och klibbal, olika pilar, björk och rönn. Det finns gott om unga lövträd i deras 
omgivning. 

 
Bild 10 ab. Till vänster en talldominerad ekonomiskog med trädkronor i ett skikt väster om Korsbrovägen. Till höger, platsen och 
riktningen där fotot togs.  

 
Bilder 11ab. Till höger ett av de tre diken som går tvärs över planområdet i öst-västlig riktning. De är inte i naturtillstånd, men vid 
deras kanter finns riklig vegetation; unga pilar, gråal och klibbal, hägg, björk och rönn. 

 

Råkullabackens område är en vidsträckt ablationsmoränås (se bilder 12 nedan) där man kan 
observera den ovan beskrivna erosionen. Trädbeståndet i detta område består av en ovan beskriven 
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färsk blandmo, där blåbär är den absolut dominerande arten i fältsiktet: det förekommer just inte 
några nedfallna träd eller torrakor i området. Råkullabacken sjunker brant mot VT 176 och vid 
industrifastigheten som finns vid Korsbrovägen. 

 
Bilder 12ab. Råkullabacken och miljön kring ablationsmoränen. Trädbeståndet är grandominerat och som blandträd finns tall och 
björk. Det förekommer inga nedfallna träd eller torrakor. Trafikbullret från riksväg 1 hörs tydligt till den norra delen av området.  
Vaccinium vitis-idaea, lingon 2-3 
Solidago virgaurea, gullris 1 
Deschampsia flexuosa, kruståtel 1 
Linnea borealis, linnea 1 
Vaccinum myrtillus, blåbär 2-3 
Empetrum nigrum, kråkbär 1-2 
Calamagrostis arundinace, piprör 1 
Calluna vulgaris, ljung 2-3 
Melampyrum pratense, ängskovall 2 

Till fågelarterna i de skogiga delarna i västra delen av planområdet hör åtminstone följande (många 
förekom på många ställen i området): trädpiplärka, ladusvala, bofink, sädesärla, rosenfink, gulärla, 
ängspiplärka, lövsångare. I juni 2021 observerades dessutom utöver de ovan nämnda också 
lövsångare, gulsparv, rödhake, grönsångare och järnsparv. 

På de åkrar som omger projektområdet fanns endast i liten utsträckning fåglar som är typiska för åker- 
och kulturmiljöer. Under terrängbesöken observerades endast tofsvipa, ringduva, buskskvätta, 
gulsparv, grå flugsnappare, grönfink, lärka, gulsparv, talgoxe, stare samt eventuellt också eventuellt 
också grönsiska, grönfink och busksångare. Åkerbetesområden i Nilsasåkern kan vara ett lämpligt 
jaktområde t.ex. för tornfalk. 

De viktigaste av dessa är grönfink (klassificering EN) som bedömts vara mycket hotad samt 
buskskvätta som klassificerats som hotad (klassificering VU). 

Sammanfattning: Råkullabackens bergås i ablationsmorän (nr 4 på kartan) har samma typ av 
geomorfologisk bildning som ovan (nr 1 på kartan). Vegetationen i området är en relativt vanlig 
grandominerad blandad mo, men på grund av sina geomorfologiska och landskapsmässiga värden bör 
inga åtgärder vidtas i området som kan äventyra bevarandet av dessa värden. Som rekommendation 
ges avgränsning med ge-streckad linje och grundbeteckningen M.  
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3.3 Nytt planläggningsområde 

Som tredje område inventerades väster om det ovan beskrivna området Råkullabacken – Bråtakällan 
ett skogbevuxet område som i väster sträcker sig ända till Sanatorievägen och i söder till Lovisavägen. 

 
Bild 13. Det område som ska planeras omfattar fastigheterna 407-407-7-115 och (407-407-6-48, 407-407-6-47)  

Södra delen av området består av relativt torr, glesbevuxen tallmo och plantbestånd. Längs 
Sanatorievägen finns redan befintlig bosättning och gamla grustäktsområden som kanske fortfarande 
används. Det kvarvarande trädbeståndet är gles tallskog med trädkronor i ett skikt. I synnerhet i 
närheten av Sanatorievägen och bosättningen har den torra mons ursprungliga arter dessutom fått 
rikligt med gräsarter. Den egentliga inventeringen inleddes öster om vårdhemmet. Arter öster om 
Sanatorievägen 

Vaccinium vitis-idaea, lingon 3 
Vaccinum myrtillus, blåbär 2 
Empetrum nigrum, kråkbär 2 
Calamagrostis arundinace, piprör 1 
Solidago virgaurea, gullris 1 
Deschampsia flexuosa, kruståtel 1 
Linnea borealis, linnea 1 
Calluna vulgaris, ljung 2 
Melampyrum pratense, ängskovall 2 

Öster om vårdhemmet finns en stor ganska färsk mo med lingon-blåbärsvegetation och ett blandat 
trädbestånd där det växer tallar (se bilder 13 och 14 ab nästa sida). Trädbeståndet har delvis 
trädkronor i två skikt och trädbeståndet är av varierande ålder, men det förekommer inte gammalt 
trädbestånd eller nedfallna träd eller torrakor; även antalet lövträd är ganska litet och träden (björk, 
rönn) är unga. 
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Bild 13. Den bergås i ablationsmorän som finns öster om sanatoriet syns på bilden i mitten. Det är en landskapsmässigt och 
geomorfologiskt betydelsefull helhet. I området också spår av att spillkråka ätit. 

 
Bilder 14ab. På bilderna syns ablationsmoränkullen. Marken i skogsområdet är blockrikt och stenigt. Landskapsbilden påminner om 
en ”trollskog.”  

Geomorfologiskt sett kan området anses vara ganska representativt (se bilderna 15 ab ovan och nedan). 
Öster om bergåsen är terrängen också stenig och blockrik, men inte lika blockrik som ovan. 
Trädbeståndet är ett grandominerat blandat trädbestånd och ställvis finns det flera skikt av trädkronor. 

 
Bilder 15 ab. På båda bilderna syns den blockrika ablamationsmoränen. Trädbeståndet är av relativt varierande ålder, även om det inte 
förekommer nedfallna träd eller torrakor.  

Norrut finns en avfallsstation och öster om den finns ett vidsträckt avverkningsområde och på området 
har plantor börjat växa. Vid avverkningsplatsens kant finns det fortfarande på vissa ställen mycket 
fuktig och frodig växtlighet. Området har troligen varit torvmo. Norr om avfallsstationen (och 
avverkningsområdet) är vegetationen ganska sedvanlig färsk ekonomiskog med tallar och granar. 
Lövträdbeståndets andel är liten. Granens andel ökar när man norrut närmar sig VT 1 och 
Råkullabackens område. 

 
Bilder 16ab. Det vidsträckta avverkningsområde och gallringsområdet öster om avfallsstationen. 

Nära avfallsstationen har avfall spridit sig i terrängen. I närheten av avfallsstationens kant och stängslet 
i området finns det rikligt med växter som rymt från odlingar, såsom jättebalsamin. Det finns gott om 
unga lövträd och nedfallna träd i närheten av avstjälpningsplatsen kant. Området är fuktigt och får 
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dessutom avrinningsvatten från avstjälpningsplatsen. Det finns en del nedfallna träd. 

 
Bilder 17abc. Mellan avstjälpningsplatsens kant och avverkningsområdet finns ett område där unga lövträd växer tätt och rikligt. 
Marken är fuktig och nedskräpad.  

Fågelbeståndet i planområdet verkade i de mellersta och norra delarna vara ganska vanligt 
fågelbestånd i en barrskog i en ung eller relativt torr mo. Enligt fältobservationerna var de vanligaste 
arterna björktrast, taltrast, rödhake, lövsångare, bofink och grönsiska, grönsångare och järnsparv. De 
mer krävande arterna som trivs i gammal skog saknas. Alldeles i södra delen finns ett torrt glesbevuxet 
åsområde med tallmo och här observerades nattskärra. Å andra sidan finns det unga löv- och 
blandskogar med mer frodig tillväxt i närheten av avfallsstationen (öster om den) och i dessa trivs 
tydligen ett lite rikligare fågelbestånd, t.ex. gransångare och kungsfågel. 

Vid kartläggning av klippan öster om rehabiliteringsanstalten/ klippbacken observerades följande 
fågelarter: bofink, lövsångare och koltrast. På området hade några tallar vid roten hål som spillkråkor 
hackat, dvs. området är en livsmiljö för spillkråkor. En art (gransångare, DIR) som ingår i bilaga I i 
EU:s fågeldirektiv påträffades i det glesa tallbeståndet i södra delen av område. 

Sammanfattning: Öster om vårdinrättningen finns ett vidsträckt område med ablationsmoränkullar 
och block (nr 3 på kartan). I miljöutredningen avgränsas den allra största delen av ovan nämnda 
område. Platsen har redan ställvis drag av en livsmiljö enligt skogslagen, och området är också en 
landskapsmässigt betydelsefull helhet. Rekommendationen är att området vid 
planläggningsbehandlingen betecknas med planbeteckningen MY och avgränsas med streckad linje 
och luo. I bilagan presenteras alla växtlighetstyper och objekt i planområdena som bör beaktas.  
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4. Betydande objekt och områden 

I de bifogade kartorna (se nedan) presenteras objekt som har beaktats och avgränsats på baisi av 
naturutredningen. I området hittades inte livsmiljöer eller arter enligt naturvårdslagen. I fågelbeståndet 
observerades några DIR- och UHEX-arter. 

 
Bild 18. Naturmiljön i planområdena och objekt som är betydelsefulla. Avgränsningen av område 2b kan utsträckas till 
att omfatta även aspdungen i Nilsasåkern (det ljusgröna området på kartan). 

Skogsområdena är nästan genomgående vanlig tall- eller grandominerad blandskog. Öster om 
vårdinrättningen finns en torr talldominerad mo. Det finns få nedfallna träd och torrakor och 
trädbeståndets ålder är vuxen odlingsskog. Det finns några geomorfologiskt intressanta 
ablationsmoränkullar. Dessa är inte ovanliga på något sätt, men deras höjd och omfattning är ganska 
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betydande i de områden som planeras. De är också landskapsmässigt vackra områden. 

 
I tidigare utredningar har uppmärksamhet fästs vid det gamla traditionslandskapet öster om 
Nilsasåkerns ängsområde (gammal gårdsplats). Den ängsliknande vegetationen i området har ansetts 
vara beaktansvärd och även fjärilsbeståndet har inventerats. Utifrån inventeringarna sommaren 2021 
har området redan stagnerat betydligt ifråga om växtbeståndet. Den viktigaste delen av området har 
dock avgränsats som ett beaktansvärt objekt (se karta 19 ovan). 

Sagu den 10 december 2020 kompletterad den 20 juni 2021 

Ekotoni Ky 
Jari Hietaranta 
Arto Huhta 

 

Kärnområde för ängsvegetation 
Arterna har genomgående minskat 
på kärnområdet och i dess 

 

BILAGA: PRECISERING 
AV 
Ä Å

 

Bild 19. Nilsasåkerns ängs/traditionslandskap (2a) har kraftigt stagnerat. På den mellersta bilden presenteras 
ängsområdets centrala del. 
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