
NATURUTREDNING FÖR HUSULABACKENS 
DETALJPLANSOMRÅDE I LAPPTRÄSK 

 
 

 



JERE SALMINEN NATURUTREDNING FÖR HUSULABACKENS DETALJPLAN, LAPPTRÄSK 2017 

1 

 

 

 

 
 

NATURUTREDNING FÖR HUSULABACKENS DETALJPLANSOMRÅDE I 
LAPPTRÄSK 
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1 Inledning 

1.1 Områdets läge och storlek 
 

Planområdet för Husulabackens detaljplan i Lappträsk befinner sig på Lappträskets södra sida, strax norr 

om riksväg 6. I väster gränsar området mot åker, i öster mot åker som beskogats eller på vilken det växt upp 

träd och buskar. Husulavägen som vänder mot norr från riksväg 6 bildar en gräns mot sydost. Lappträsket 

avgränsar området mot norr på en sträcka av cirka 750 meter. 

Planområdet är 28 hektar stort. Naturutredningen riktar sig främst till den skogbevuxna delen av området. 

 
 

1.2 Allmän beskrivning av området 
 

Namnet Husulabacken avser den skogbeklädda kullen i nordost. Dessutom omfattar planområdet åker som 

utgör drygt hälften av utredningsområdet. Utöver grövre skog finns det i nordväst plantskog som har 

planterats på åker. Utöver åker och skog består området av små ängar och två bostadsbyggnader inklusive 

gårdsområden. Pentinkulmavägen korsar området i nordväst-sydostlig riktning. 

Områdets västra-södra del är åker av lera och mjäla (Jordmånskarta 1:100 000. Geologiska 

forskningscentralen GTK:s karttjänst Maankamara. <http://gtkdata.gtk.fi/Maankamara/index.html> 

25.9.2017). I nordost finns lövträdsplantskog som har planterats på åker. Den egentliga Husulabacken i norr 

och öster består i huvudsak av äldre skog. På detta område finns två kullar, av vilka den södra reser sig 20 

meter och den norra drygt 15 meter över Lappträskets vattenyta. Den skogbeklädda delens jordmån består 

av grus, sand och mjäla (Jordmånskarta 1:100 000. GTK:s tjänst Maankamara. 

<http://gtkdata.gtk.fi/Maankamara/index.html> 25.9.2017). Sluttningen öster om udden, som vetter mot 

träsket är mycket stenig. Väster om den norra kullen finns en sannolikt grävd grop, som påminner om en 

dödisgrop. I den södra delen av skogen finns ett litet, övergivet sandtag. Uddens stränder är steniga, på 

andra områden är strandens jordmån mera finfördelad och på dessa områden påminner växligheten om en 

äng eller starräng. 

Husulabackens skog har uppstått naturligt och genom plantering. Området tillhörde under årtionden 

Skogsforskningsinstitutets forskningsskogar och används fortfarande av Naturresursinstitutet för 

forskningsändamål. Plantbestånden på åker har också grundats av Skogsforskningsinstitutet. Dessutom 

finns det en trädslagspark i anslutning till skogen. 

På Husulabacken finns ett gammalt trähus som används Naturresursinstitutets anställda som bostad och 

arbetsutrymme, en gammal ladugård som fungerar som lager- och arbetsutrymme samt mindre 

gårdsbyggnader. Nära stranden finns en stuga. Invid Husulavägen finns ett nyare egnahemshus. Dessutom 

finns det två lador på området. 

http://gtkdata.gtk.fi/Maankamara/index.html
http://gtkdata.gtk.fi/Maankamara/index.html
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Bild 1. Planområdets läge. © Lantmäteriverket, öppet material (Grundkarta 9/2017). 

 

 

Bild 2. Planområdets avgränsning. © Lantmäteriverket, öppet material (Ortoflygfoto 9/2017). 
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2 Naturtyper och växtlighet 
 
2.1 Metoder 

 
Utredningsområdets naturtyper identifierades och avgränsades enligt en grov indelning. Naturtypernas 

avgränsning presenteras i bild 3. Figurerna har avgränsats utgående från växtlighet och växtplats samt hur 

nära naturtillstånd områdets trädbestånd är. Planteringarna av främmande träd och buskar har enligt 

växtplats avgränsats till skilda figurer på de ställen, där de bildar objekt som tydligt avviker från 

omgivningen. I andra fall ingår de i omgivande figurer, som består av naturliga skogstyper. 

I rapporten presenteras huvuddragen för områdets naturtyper. Dessutom beskrivs särdrag och arter 

noggrannare för värdefulla objekt. För skogens del betraktades allmän struktur, så som beståndets 

fördelning, förekomsten av död ved samt beståndets ålder. Dominerande arter och typiska arter beskrivs 

för alla naturtyper. Invasiva främmande arter i den nationella strategin för främmande arter (Jord- och 

skogsbruksministeriet 2012) nämns i texten. Främmande träd och buskar som har planterats på området 

förtecknas i Bilaga 1. 

Objekten har bedömts enligt en skala lokalt värdefull (P), lokalt mycket värdefull (P+), regionalt värdefull 

(S), värdefull på landskapsnivå (M) och värdefull på riksnivå (V). 

Naturtyperna har kartlagts i fält 6.6., 3.7. ja 23.7.2017 
 

 
2.2 Resultat 

 

2.2.1 Skogarna 
 

Den skogbevuxna delen av Husulabacken är mångfaldig med allt från torr mo till bördig, fuktig lund. 

Ungefär hälften av skogen är momark och hälften lund. Momarken är till största delen frisk eller lundartad. 

Typväxter för karga skogar påträffas främst på den södra kullens sluttning mot söder-sydväst. Lundarna 

varierar från skuggiga granbestånd till ljusa lövskogar. Husulabacken delar sig i en östlig, grandominerad 

och en västlig, lövträds/blandskogsdominerad halva. Gränsen följer i stort sett Husulavägen. 

Skogen visar spår efter skogsvård och Metlas forskning. Skogarna har gallrats, varefter de i många fall har 

fått utvecklas över förnyelseålder. En del avverkningar verkar ha varit plockhuggningar till sin karaktär och 

målsättningen torde också ha varit landskapsvård. Gamla, fällda träd har lämnats kvar i terrängen, varför 

mängden död ved är stor också i den vårdade skogen. Grandominerad blandskog som påminner om skog i 

naturtillstånd finns i huvudsak i områdets östra och nordöstra delar. Dessutom har tallarna och björkarna i 

skogens västra delar nått en så hög ålder att de har betydelse för arter som är beroende av död ved. 

Husulabacken har använts för odling av främmande trädslag och masurbjörk (Betula pendula var. carelica). I 

nordväst finns två odlingsområden för masurbjörk, vilka avviker från omgivningen. Arboretum befinner sig 

på båda sidor om Husulavägen, så att den delvis ansluter till skog i naturtillstånd utan en klar gräns. Längs 

vägavsnittet från arboretet till riksvägen finns en planterad allé av douglasgran (Pseudotsuga menziesii). 
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Bild 3. Husulabackens naturtyper. Värdefulla objekt är numrerade enligt objektbeskrivningen. Strandens 
naturtyper har inte avgränsats separat. Lantmäteriverket (öppet material, ortoflygfoto 9/2017). 

Planområdets gräns  
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Bild 4. Husulabackens arboretum, planteringar på fuktig äng. 

Nordväst om skogsområdet finns plantbestånd av ädla lövträd som har planterats på åker. Där odlas 

skogsalm (Ulmus glabra), vresalm (U. laevis) och skogsek (Quercus robur). Kring ladan söder om de ädla 

lövträdsplantorna finns dessutom en äldre plantering av europeisk lärk (Larix decidua). 

 

1. Arboretum (P+) 

Områden med nästan uteslutande främmande trädarter på båda sidor om Husulavägen. Ståndorten är lund 

och till största delen fuktig. Kanterna har dikats. Barrträden i söder växer på den torraste delen. Objektets 

trädbestånd är glest och ställvis halvöppet, ängslikt. Majbräken (Athyrium filix-femina) och skogsfräken 

(Equisetum sylvaticum) förekommer mycket rikligt på den fuktiga delen, liksom hallon (Rubus idaeus). 

Väster om Husulavägen finns ett halvöppet, ängslikt område, vars arter beskrivs separat i kapitel 2.2.3 

Ängar. 

Objektets värde grundar sig på undervisnings- och forskningsanvändning samt trädens prydnadsvärde. 
 
 

2. Skogen på den södra kullen (P+) 

Gammal moskog på kullen väster om Husulavägen. Sluttningen mot sys-sydväst är i sin nedre del torr 

moskog (VT), sluttningen mot öster är delvis lundartad moskog (OMT) och övriga delar frisk moskog (MT). I 

den friska och lundartade moskogen finns förutom ledväxterna även smultron (Fragaria vesca), stenbär 

(Rubus saxatilis), liljekonvalj (Convallaria majalis) och träjon (Dryopteris filix-mas).  I buskskiktet 

förekommer rikligt en (Juniperus  communis)  och rönn (Sorbus aucuparia), hallon på lundartade partier. En 
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del enar är pelarformade, ofta flera meter höga. I sluttningen mot öst är gran (Picea abies) det dominerande 

trädslaget, på andra ställen tall (Pinus sylvestris). Vårtbjörk (Betula pendula) förekommer också rätt rikligt. 

Beståndet i sluttningen mot söder-sydost består nästan uteslutande av tall med en del asp (Populus 

tremula) i kanterna. Beståndet är grovt; tallarna, björkarnas och granarnas diameter är allmänt 40–50 cm och 

tallarna har ofta sköldbark. 

På grund av det gamla beståndet är objektet värdefullt ur naturskyddssynpunkt. Skogen har gallrats, så den 

är inte i naturtillstånd. Det finns dock död ved, torrfuror, högstubbar av björk och död markved. 

I väster finns ett övergivet sandtag, som rätt långt har beskogats. 
 
 

3. Odling av masurbjörk (P) 

Två masurbjörkodlingar i Husulabackens västra och nordvästra del. Förutom masurbjörk finns det vanliga 

björkar och en del andra lövträd. Objekten är halvöppna, varför det i fältskiktet finns fuktiga och bördiga 

ängars ledväxter och dessutom en mängd ogräs: bl.a. revsmörblomma (Ranunculus repens), hundloka, 

maskros (Taraxacum), kvickrot (Alymus repens), åkerfräken (Equisetum arvense), korsört (Senecio vulgaris) 

och åkermolke (Sonchus arvensis). Under björkarna finns det mossbeväxta fläckar som saknar annan 

växtlighet. 

Objektets värde grundar sig i huvudsak på odling av en ovanlig och uppskattad trädform. 
 

Bild 5. Skog på den södra kullen. 
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Bild 6. Odling av masurbjörk i nordvästra delen av Husulabacken. 
 

Bild 7. Lund I norr 
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4. Lund i norr (P+) 

Vidsträckt fuktig lund med övervägande lövträd, som gränsar mot Lappträsket i norr-nordväst. Det gamla 

trädbeståndet har gallrats i en mycket gles ställning; största delen av objektet består av gles björkskog. 

Vårtbjörkarna är mycket grova; de grövsta björkstammarna är cirka 60 cm. De gamla träden är också delvis 

angripna av röta, men andelen död ved är relativt liten. Ställvis förekommer täta buskade av hägg (Prunus 

padus), glasbjörk (Betula pubescens), asp, klibbal (Alnus glutinosa), gråal (A. incana), i östra kanten gran på 

ett litet parti. Buskskiktet består ställvis av täta bestånd av lövträdsplantor och hallon, dessutom röda 

vinbär (Ribes rubrum ssp.). Fältskiktet är varierande. På de fuktiga ställena förekommer rikligt liljekonvalj, 

harsyra (Oxalis acetosella), ekbräken (Gymnocarpium dryopteris) och örnbräken (Pteridium aquilinum). I 

sluttningen mot norr förekommer rikligt träjon, även blåbär (Vaccinium myrtillus). På de fuktiga ställena 

finns majbräken, skogsfräken, revsmörblomma, älggräs (Filipendula ulmaria), nässla (Urtica dioica), 

humleblomster (Geum rivale) och hundloka (Anthriscus sylvestris) bland de dominerande arterna. 

Till följd av försöksverksamheten och skogsvårdsåtgärder kan man i fält se spår av röjning och traktor. 

Objekt som är värt att beakta på grund av det gamla björkbeståndet. Skogen påminner till sin struktur 

delvis om skogsbete som har grundats i svedjebränd skog och den är intressant av den orsaken. 

 

5. Skogen nära huset 

Frisk-lundartad moskog och frisk lund norr och väster om det trähus som är i Naturresursinstitutets 

användning. Lundskogen omger gårdsplanen och moskogen är belägen längre ner i sluttningen och sträcker 

sig också öster om Husulavägen. Moskogen påminner om det talldominerade beståndet på objekt 2. 

”Skogen på den södra kullen”. Det finns gammalt trädbestånd på hela objektet. Tall är det dominerande 

trädslaget på största delen. Dessutom finns det rikligt av gamla vårtbjörkar och rönn samt hägg. Väster om 

Husulavägen, vid gränsen mot den angränsande lövträdsdominerade lunden finns planterade av ädelgranar (Abies 

sp.). På den ljusare, talldominerade delen finns det rikligt med en, delvis storväxta individer. I lunden finns 

rikligt av lövträdsplantor, särskilt skogslönn (Acer platanoides), och hallon. Bland örterna förekommer 

liljekonvalj, smultron, harsyra, tuvtåtel (Deschampsia cespitosa), piprör (Calamagrostis arundinacea) och 

träjon rikligt. Ställvis bildar örnbräken täckande bestånd. 

I sluttningen mot norr finns en jordkällare. 

Objektet är ett bra bestånd med tanke på mångfald på grund av sitt gamla trädbestånd. Det finns inte 

särskilt mycket död ved, men det finns röta i de levande träden och bl.a. hålträd. 

 

6. Granbestånd i öst (P) 

Frisk och lundartad moskog i sluttningen mot öst. Bland granarna finns lite björk och särskilt i den södra 

delen även tall. Beståndet är äldre, som äldst cirka hundra år. Den döda veden består främst av välta 

granar. Dessutom förekommer några grova högstubbar och markved av björk. Buskskiktet är svagt 

utvecklat. Fältskiktet är luckigt och marken täcks på många ställen endast av skogsmossor, väggmossa 

(Pleurozium schreberi), husmossa (Hylocomium splendens) och kammossa (Ptilium crista-castrensis). I de 

lundartade partierna finns främst liljekonvalj utöver blåbär och harsyra. 

Objektet är värt att beakta med tanke på sin ålder, ett granbestånd med tjock mossa. Beståndet är dock 

gallrat, varför det till största delen har en jämn åldersstruktur. 
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7. Lund i öst (P+) 

En zon av varierande bredd, bestående av blandskog på lundmark i områdets östra och nordöstra kant. 

Lunden är i huvudsak harsyra-ekorrbärstyp (OMaT), till övriga delar fuktig ormbunkslund. Trädbeståndet är 

gammalt; granstammarna har allmänt en diameter på en halv meter. Det finns rikligt av lövträd på en del av 

objektet, i öst rätt rikligt med stora aspar. Det finns också grova björkar, lönn, gråal, hägg, rönn och sälg 

(Salix caprea). Dessutom har en främmande art, dvs. tysklönn (Acer pseudoplatanus), spridit sig på området 

och den finns inte bland de främmande trädslag som har planterats på Husulabacken (se Bilaga 1). Arten 

förekommer på ett litet område i figurens norra del, cirka tio plantor/unga träd. Arten har klassificerats som 

en lokalt invasiv art (Jord- och skogsbruksministeriet 2012). I objektet hittades flygekorrens avföring våren 

2017. 

På den fuktiga delen är kranshakmossan (Rhytidiadelphus triquetrus) mycket täckande i bottenskiktet. I 

fältskiktet förekommer förutom typväxterna rikligt vitsippa (Anemone nemorosa), liljekonvalj och stenbär, 

dessutom bl.a. smultron, skogsbräken (Dryopteris carthusiana), skogsviol (Viola riviniana), gullris (Solidago 

virgaurea) och skogsnäva (Geranium sylvaticum). I nordsluttningen är träjon och hökfibblor (Hieracium) 

dominerande arter. I nordost hittades enstaka exemplar av den krävande arten trolldruva (Actaea spicata). 

I den fuktiga lunden dominerar majbräken, revsmörblomma och harsyra fältskiktet. I buskskiktet 

förekommer det rikligt av lövträd, särskilt rönn, hägg och lönn samt dessutom brakved (Rhamnus frangula), 

skogsolvon (Viburnum opulus), hallon, röda vinbär och den invasiva främmande arten druvfläder (Sambucus 

racemosa). 
 

Bild 8. Lund i öst 
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Bild 9. Granbestånd i nordost. 

Det finns många strukturer i skogen som påminner om naturtillstånd, men man ser också spår efter 

skogsvård (stubbar). Det finns relativt mycket död ved. Kullfallna och stående döda granar finns i relativt 

hög grad, men objektets värde förbättras särskilt av grova döda björkar. De grova asparna är 

beaktansvärda. 

 

8. Granbestånd i nordost (P) 

Granbestånd i frisk och lundartad mo i sluttningen mot stranden, delvis stenigt. Granbeståndet är gallrat i 

relativt gles ställning, men det har också skett naturlig gallring. Vid kanten mot lunden finns det mycket död 

granved på marken. I övre delen finns det några tallöverståndare. Fältskiktet är luckigt och bottnen täckt av 

mossa, liksom i objekt 6. Det finns glest av örter, i huvudsak liljekonvalj, harsyra och träjon. I norra delen 

förekommer luktticka (Gloeophyllum odoratum) på grova, sågade granstubbar. 

Skogsobjekt värt att bevara på grund av gammalt bestånd och delvis stor mängd död ved. 
 
 

9. Lund på norra kullen (P) 

Skogsavsnitt på den norra kullen och gropen intill, anknyter till arboretet. Objektet är lövträdsdominerat i 

norra delen, i södra delen grandominerad lund. Gropens lägsta del är fuktig ormbunkslund med majbräken 

som dominerande art, på andra ställen är lunden frisk. I sluttningen finns planterade sibiriska cembratallar 

(Pinus cembra ssp. sibirica), längs vägen skogsek. Vid gropens västra kant finns två gamla skogslindar (Tilia 

cordata), antagligen planterade. Utöver de planterade trädslagen förekommer i den norra delen 
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gamla tallar, rönn och ett stort antal lönnar. Lönnplantorna och druvfläder bildar täta buskage. 

Dessutom förekommer olvon och utredningsområdets enda upptäckta exemplar av tibast (Daphne 

mezereum). Fältskiktet i den friska lunden består av typiska växter för OMaT-lundar, men riklig förekomst 

av stångfibblor och träjon. 

Objektet är en speciell kombination av arboretum och naturlig skogsväxtlighet. Om gropen har uppkommit 

naturligt, har objektet också geologiskt värde. 

 

10. Skog på udden (P) 

Frisk lund med gammal, gallrad blandskog. Uddens bas är lövträdsdominerad, det finns särskilt mycket 

grova aspar. Väster om stugan har man nyligen röjt skogen och det finns ett tätt lövträdsbuskade på 

platsen. Buskskiktet är artrikt: brakved, även enar vid uddens bas, olvon, nyponros (Rosa dumalis) och den 

invasiva främmande arten häggmispel (Amelanchier spicata). Liljekonvalj och piprör dominerar fältskiktet. 

Dessutom påträffas bl.a. vitsippa och ängsväxter, så som skogsnäva, smörblomma (Ranunculus acris), 

vitmåra (Galium boreale), liten blåklocka (Campanula rotundifolia) och bockrot (Pimpinella saxifraga). 
 

 

Bild 10. Lund på norra kullen 
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2.2.2 Strandnaturtyper 
 

I skogsområdets nordvästra del, i sjöstranden finns en relativt bred zon av vatten- och strandväxter. En 

motsvarande, smalare zon finns i nordoststranden. Längst ute växer främst bladvass (Phragmites australis) 

och sjöfräken (Equisetum fluviatile). I det grunda vattnet och vattenbrynet växer en tät, enhetlig matta av 

den invasiva främmande arten jättegröe (Glyceria maxima). Jättegröen har övertagit en upp till 20 meter 

bred zon från stranden. Växtligheten består i övrigt av högväxta växter som är typiska för strandängar. 

Bland de synligaste finns strandlysing (Lysimachia vulgaris), fackelblomster (Lythrum salicaria), älggräs, 

besksöta (Solanum dulcamara) och missne (Calla palustris). Utöver svämängen finns det ett glest bestånd 

av vide och klibbal. 

I samband med fågelutredningen hördes åkergrodans (Rana arvalis) parningsläte i bukten på den norra 

stranden. Arten finns bland arterna i habitatdirektivets bilaga IV, vars föröknings- och rastplatser det är 

förbjudet att förstöra eller försämra. Föröknings- och rastplatsen kan inte avgränsas utgående från denna 

utredning. 

 

 
2.2.3 Ängar 
På utredningsområdets skogbevuxna del finns friska och fuktiga ängar. I brist på regelbunden skötsel har 

deras växtlighet inte blivit mångsidig och högväxta kvävegynnande växter dominerar. Kring ladorna och 

längs Husulavägen och Pentinkulmavägen finns också torra ängars växter. 
 

Bild 11. Jättegröe i norra stranden. 



JERE SALMINEN NATURUTREDNING FÖR HUSULABACKENS DETALJPLAN, LAPPTRÄSK 2017 

15 

 

 

 

Väster om Husulavägen som korsar arboretet finns det fuktig äng, vars allmännaste arter är 

revsmörblomma, hundloka, strätta (Angelica sylvestris), kärrtistel (Cirsium palustre), duntrav (Epilobium 

angustifolium), skogsnäva och humleblomster. Bland annat vresalm har planterats på ängen. Väster om 

ladugården vid gårdsplanen mitt på skogsområdet finns en äng som sträcker sig till 

masurbjörksplanteringen. Objektet domineras av arter som gynnas av kväve. Särskilt rikligt finns det av 

nässla, duntrav, hundloka, ängskavle (Alopecurus pratensis) och hallon. I norr finns också täta bestånd av 

örnbräken. Svarta vinbär (Ribes nigrum) förekommer också, sannolikt som odlingsrest. 

Vid ladan öster om Husulavägen finns ett litet impediment, där det finns en relativt stor mångfald av torra 

och friska ängars växter. Rikligt förekommer bland annat rölleka (Achillea millefolium), stormåra (Galium 

album), smultron, kråkvicker (Vicia cracca) och rödven (Agrostis capillaris). Torra och karga växtplatsers arter 

representeras hagfibbla (Hieracium Vulgata-gruppen), stångfibbla (Pilosella sp.), smällglim (Silene vulgaris), 

bockrot och femfingerört (Potentilla argentea). Längs den gräsbevuxna väg som leder till ladan växer också 

en korsning mellan stormåra och den hotade (VU) arten gulmåra (Galium verum), Geranium x 

pomeranicum. Både stormåra och Geranium x pomeranicum hör till de invasiva främmande arterna, 

eftersom den rena gulmåran minskar till följd av korsningarna. Bördighet företräds på ängen nära ladan av 

bl.a. hundloka, duntrav och hallon. I väster har man tagit sand. 

På platsen har lämnats byggnadsavfall och märken el.dyl. som eventuellt har anknytning till 

Skogsforskningsinstitutets försöksverksamhet. I söder och öster från ladan finns övergiven, gräsbeväxt åker, 

som inte har betydande flora. Framför ladan vid Pentinkulmavägen finns också äng, vars flora påminner om 

floran på ängen vid den andra ladan, men stångfibblor och smällglim saknas. 

På vägrenen mot åkern längs Husulavägen och Pentinkulmavägen har det utvecklats en ängsflora av god 

kvalitet. Bockrot och rödklint (Centaurea jacea) förekommer särskilt rikligt. Dessutom förekommer bl.a. 

toppklocka (Campanula glomerata), gullris och prästkrage (Leucanthemum vulgare). Längs Husulavägen, 

mellan Pentinkulmavägens korsning och riksväg 6, växer den hotade arten (NT) backnejlika (Dianthus 

deltoides). 

 

 
2.3 Sammandrag och slutsatser 

 

Spår av människans verksamhet syns allmänt i Husulabackens skogar, men trädbeståndet är på många 

ställen gammalt, så skogen uppvisar drag av gammelskog. Särdragen i de områden som är i naturligaste 

tillstånd, med de äldsta trädbestånden och mångsidigaste struktur borde beaktas vid planeringen. Särskilt 

områdena med grova vårtbjörkar är värdefulla ur mångfaldssynpunkt och landskapsmässigt imponerande. 

Förutom levande gamla träd är det viktigt att bevara högstubbar och markved av särskilt björk. 

Planteringarna med främmande trädslag har sitt speciella värde. Deras användning för undervisning är inte 

särskilt aktiv, men vissa avsnitt ger landskapsmässigt mervärde, särskilt douglasgranallén och lärkträden 

längs Husulavägen. 

Backnejlika är den mest betydande naturligt förekommande växtarten som observerades på området. 

Arten har gått kraftigt tillbaka då torra ängar har blivit sällsynta. 

Den invasiva främmande arten druvfläder och lönnplantor är så rikligt förekommande på den norra kullen, 

att de hämmar artrikedomen. Det rekommenderas att de röjs bort från detta område. Jättegröe har tagit 

betydande utrymme av inhemska strandväxter i stranden. Det är arbetsdrygt att avlägsna eller minska på 

arten, eftersom det fordrar muddring. 
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3 Fåglar 

3.1 Metoder 
 

Fågelutredningen utfördes i huvudsak genom att lyssna på fåglarnas sång under den tidiga morgonen. 

Målet var ställt vid inventering av häckande fåglar. Kartläggningen koncentrerade sig till 

planeringsområdets skogbevuxna del. Anteckningar gjordes också över fåglar som gav läte i stranden, 

plantskogen i väster om skogen och på åkern. Vattenfåglar inventerades inte. En del observationer gjordes i 

samband med inventeringen av naturtyper och flygekorre. 

Skogsområdet delades i tre delområden, från vilka observationerna antecknades separat: 

1. Den i huvudsak lövträdsdominerade lunden i norr 

2. Den i huvudsak talldominerade skogen väster om Husulavägen 

3. Den i huvudsak grandominerade skogen öster om Husulavägen 

Kartläggningen som grundar sig på revirläte utfördes vid en tidpunkt, då de flesta sommarhäckande 

arternas hanar har hunnit bilda revir och meddela högljutt om saken. 

Utredningstidpunkterna var: 

- 20.5 kl. 3:30–6:00 

- 27.5 kl. 3:35–5:35 

- 8.6 kl. 3:10–4:45 

De arter för vilka revirsång kunde observeras vid två fältbesök räknades till de arter som sannolikt häckar på 

området. 

 

 
3.2 Resultat 

 

På Husulabacken observerades sammanlagt 35 fågelarter, varav 20 uppskattades sannolikt häcka på 

området. En förteckning över alla observerade arter inklusive observationsinformation presenteras i Bilaga 

2. Största delen av de sannolikt häckande arterna är allmänna arter i skogar och kulturmiljöer. Sex av dem 

(bofink, lövsångare, svartvit flugsnappare, grå flugsnappare, talgoxe, större hackspett) hör till de allmänna 

skogsarterna, tre (kungsfågel, rödhake, taltrast) är arter som föredrar barrskog och fyra (blåmes, 

grönsångare, trädgårdssångare, koltrast) är lövskogsarter (Väisänen m.fl. 1998). Bland de arter som 

observerades endast en gång är det endast trädkrypare som är en gammelskogsart. Enligt Väisänen m.fl. 

(1998) klassificering hör törnsångare och näktergal till arter som föredrar buskage och halvöppna miljöer. 

Bland åkermarkernas fåglar observerades lärka och gulsparv två gånger. Bland de sannolikt häckande 

arterna är sävsångare och sävsparv typiska våtmarksarter. 

Avsikten var att observera hackspettarnas vårtrummande i samband med kartläggningen av flygekorre 

23.4, men inget trummande hördes överhuvudtaget. Observationer av hackspettarnas trummande gjordes 

inte heller senare, då årstiden inte längre var lika lämplig. Mindre hackspettens läte hördes i närheten av 

utredningsområdet, öster om gränsen. 

Häckande rovfåglar observerades inte i området. 

I den lövträdsdominerade lunden som gränsar mot träsket och i den grandominerade skogen öster om 

Husulavägen fanns flest sannolikt häckande arter; tio i den förstnämnda och nio i den senare. Väster om 

Husulavägen, i den talldominerade skogen observerades endast två arter vid flera än ett tillfälle. 
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Bild 12. Hålträd i den nordöstra delen av Husulabacken. 

 

Sävsparven är en hotad (VU) art (Tiainen m.fl. 

2015). Grönfinken, vars sång hördes vid ett 

tillfälle på våren är också en hotad art. 

Sävsparvens och grönfinkens bestånd har 

minskat brant i Finland, men arthotet beror på 

andra orsaker än minskade livsmiljöer i vårt land 

(Tiainen m.fl. 2015). I stranden observerades 

skrattmås (VU) två gånger och individerna hör 

till ett samhälle som bosätter träsket. 

 

 
3.3 Sammandrag och slutsatser 

 

Det häckande fågelbestånd som påträffas på 

planeringsområdet består av allmänna arter och 

ger inte orsak till särskilt beaktande vid 

planeringen. Det rika beståndet av gamla 

lövträd och det stora antalet hålträd gav orsak 

att vänta flera observationer av hackspettar. 

Det kyliga vädret under observationstiden 

kanske begränsade hackspettarnas 

revirtrummande. Utredningen kunde inte 

schemaläggas enligt den optimala tiden för 

observation av ugglor, dvs. vårvintern. Till dessa 

delar ger utredningen nödvändigtvis inte en 

komplett bild av de arter som häckar på 

området. 
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4 Flygekorre 

4.1 Metoder 
 

Utredningens syfte var att utreda flygekorrens förekomst på det område som bäst lämpar sig för arten. 

Kartläggningen koncentrerades till planeringsområdets gamla, grandominerade område i öst, där det finns 

inslag av storväxta lövträd. 

Inventeringsmetoden bestod av att söka efter avföring vid roten av träd som lämpar sig som gömställen och 

matplatser under vintern. Avföring söktes särskilt under grova lövträd och gamla granar. I omgivningen till 

upphittad avföring kan man utgående från skogen egenskaper, så som träd som lämpar sig som gömställen 

och skogens ålder och trädslagsfördelning, avgränsa flygekorrens föröknings- och rastplatser i hela sin 

omfattning (Nieminen 2017). 

Kartläggningen utfördes 23.4.2017. 
 

 
4.2 Resultat och slutsatser 

 

På planeringsområdet hittades en enskild grupp flygekorravföring. Avföringen fanns i områdets östra kant, 

under den största granen på området. Observationen bestod av ett hundratal avföringspärlor. 

Upptäckten av en stor avföringshög tyder på att flygekorren under vintern har använt granen som skydd 

och/eller lagrat mat på dess grenar. Sådana objekt hör till föröknings- och rastplatser som avses i EU:s 

habitatdirektiv och naturskyddslagen, vilka enligt lag inte får förstöras eller försämras. 

I planeringsområdets öster och nordöstra del på Husulabacken bildar den grandominerade granskogen en 

föröknings- och rastplats som lämpar sig för flygekorre, eftersom det på detta område finns hålträd som 

arten behöver (särskilt asp och björk) samt gamla granar som erbjuder skydd och eventuella boplatser 

(ekorrbon). Dessutom utgör områdets aspar, björkar och alar en näringskälla för flygekorren. Samma 

föröknings- och rastplats omfattar också en remsa med grova aspar och sälgar utanför utredningsområdet 

och en remsa med äldre blandskog som sträcker sig i östlig riktning längs stranden. Avgränsningen 

presenteras i Bilaga 3. 

Flygekorrarnas levnadsområden består av helheter som är mera omfattande än enskilda föröknings- och 

rastplatser. Ett område består av flera föröknings- och rastplatser och beaktande av arten vid planeringen 

av markanvändning förutsätter att man beaktar förbindelsen mellan dessa platser. Det finns ingen uppgift 

om andra eventuella föröknings- och rastplatser på Husulabacken. Området som har avgränsats på 

Husulabacken är ganska isolerat från andra eventuella platser där arten kunde förekomma. De närmaste 

lämpliga områdena finns längs riksväg 6. Den lövträdsdominerade delen av Husulabacken är sannolikt en 

bra plats för flygekorrens födosökning. 
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5 Fladdermöss 

5.1 Metoder 
 

Vid fladdermusutredningen granskades de byggnader på planeringsområdet, vilka kunde lämpa sig för 

fladdermössens förökningskolonier. Vid utredningen granskades den gamla ladugården som har fungerat 

som lager och arbetsutrymme för Naturresursinstitutet och två lador, av vilka den ena befinner sig på 

områdets östra gräns och den andra vid gränsen i nordost. Utöver vilande fladdermöss granskades 

byggnaderna med avseende på fladdermusavföring. Ladugården granskades två gånger, 6.6 och 21.8, 

ladorna en gång, 3.7. 

Dessutom observerades fladdermöss med ultraljudsdetektor på natten. Den modell som användes var Ciel-

electroniques CDP 102 R3, med vilken man samtidigt kan lyssna på två frekvenser. Fladdermössens läten 

sparades och frekvenserna antecknades. Artbestämningarna kontrollerades i efterskott från 

upptagningarna. Bandspelarens automatik utnyttjades; upptagningen startade automatiskt då detektorn 

upptäckte fladdermusens läte och upphörde tre sekunder efter att lätet upphört. 

Med ultraljudsdetektorerna kan man utan dataprogram som analyserar lätet bland de inhemska arterna 

främst identifiera nordfladdermus (Eptesicus nilssonii), trollpipistrell (Pipistrellus nathusii) och släktet 

Myotis. Avlyssningen utfördes i intervallet 15–47,5 kHz medan den ena kanalen i regel var ställd på cirka 30 

kHz och den andra i intervallet 42,5—47,5 kHz eller bägge i intervallet 42,5–47,5 kHz. På det sättet kan man 

samtidigt observera så många arter som möjligt och å andra sidan skilja åt nordfladdermusens och 

trollpipistrellens läten från varandra. Nordfladdermusen hörs bäst vid cirka 28 kHz, trollpipistrell vid cirka 42 

kHz och de allmänna myotis-arterna mustaschfladdermus (Myotis mystacinus), taigafladdermus (M. 

brandtii) och vattenfladdermus (M. daubentonii) cirka 45 kHz (Fladdermössens läten. Luomus webbplats. < 

https://www.luomus.fi/fi/suomessa- tavatut-lepakkolajit >. 29.9.2017). 

Då man detekterar fladdermöss är det skäl att beakta, att nordfladdermusens läte når längre (till 50–80 

meters avstånd) än nämnda myotis-arters (15–20 m) och trollpipistrellens (15–25 m) läten. Brunlångörats 

(Plecotus auritus) läte kan inte observeras på större avstånd än fem meter. Nordfladdermusobservationer 

insamlas alltså effektivare än för andra allmänna arter och detektorer lämpar sig dåligt för observation av 

brunlångöra. Upptagningarna kan innehålla läten från flera individer och å andra sidan kan samma 

individers läten höras på flera upptagningar då de jagar på ett litet område. Upptagningarna ger dock en 

tillräcklig bild av hur talrika fladdermössen var på de olika observationspunkterna. 

Fladdermössen observerades under fyra nätter. Inventeringsdag och förhållanden: 
 

Datum Kl. Temp. Vind Molnighet 
29–30.6 23:31–2:59 15–12˚C svag klart 
25–26.7 23:00–3:35 16–14˚C svag halvmulet–klart 
17–18.8 21:27–2:22 20–16˚C svag–vindstilla halvmulet–klart 
21.8 22:08–22:45 15˚C vindstilla halvmulet 

 

Inventeringen företogs i Husulabackens skogsområde. På skogsområdet koncentrerades iakttagelserna till 

goda jaktmarker, så som stränderna, gårdsplanerna och andra halvöppna objekt. Under de tre första 

besöken detekterades fladdermöss också i den östra granskogen. De norra delarna av lövskogen är 

besvärlig terräng med tanke detektering av fladdermöss, så detta område fick mindre uppmärksamhet än 

andra delar av skogen. Plantbeståndet i nordväst, ladan intill och åkerkanten besöktes en gång under tre 

nätter. Detektorn och bandspelaren lämnades ibland för en längre tid på sin plats (högst cirka en timme). 

http://www.luomus.fi/fi/suomessa-
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5.2 Resultat 
 

I de kontrollerade byggnaderna observerades inte fladdermuskolonier eller daggömmor. Ingen avföring 

observerades. 

Jagande fladdermöss observerades i relativt riklig mängd på utredningsområdet. Under utredningen 

observerades nordfladdermus och myotis-arter. Vid den första inventeringen registrerades 118 

upptagningar av fladdermus, under den andra 296, den tredje 555 och under det sista korta besöket 50. 

Fladdermössen rörde mest på sig under juli-augusti, vilket är normalt på grund av att den mörka tiden är 

kortare under början av sommaren, på grund av svalare nätter än i genomsnitt, för att bytesdjuren ökade 

under sommarens lopp och för att fladdermössens ungar blev flygga under slutet av sommaren. 

Under den första inventeringen i slutet av juni observerades betydligt mera nordfladdermus än myotis-

arter. Uppskattningsvis åtminstone några tiotal nordfladdermus jagade på Husulabacken. Arten jagade 

främst längs Husulavägen, särskilt på sträckan från huset till stranden. Den öppna gårdsplanen och stranden 

var inte populära jaktmarker. Enstaka myotis-observationer gjordes i juni vid Husulavägen, både söder och 

norr om huset samt i granbeståndet väster om vägen. 

I slutet av juli var gårdsplanen en mera lockande plats för jakt än tidigare, särskilt för nordfladdermus. På 

ängen bakom ladugården observerades samtidigt cirka fem nordfladdermusar flyga. Nordfladdermusen 

jagade också fortfarande aktivt på det södra avsnittet av Husulavägen. På det norra strandområdet och 

vägavsnittet mellan huset och stranden jagade både nordfladdermus och myotis-arter relativt livligt. Som 

mest registrerades sju läten av myotis och tre läten av nordfladdermus per minut på nordväststranden, 

nära områdets nordvästra hörn. Båda arternas läten registrerades i juli också i skogen. 

Fladdermössen rörde sig i medlet av augusti allt oftare parvis eller i grupp, då ungarna hade växt till sig, 

varför upptagningarna oftare än tidigare innehåller lätet av flera individer. Nordfladdermusen flög vid 

denna tidpunkt mycket aktivt på det norra strandområdet och det södra vägavsnittet. På stranden i 

nordväst och vid strandbastun registrerades som mest fem nordfladdermusläten per minut. Myotis-läten 

registrerades på detta område betydligt mindre än i juli. På gårdsplanen jagade myotis däremot mera aktivt 

än under tidigare besök. Maximalt tio myotis-läten per minut kunde registreras från platsen. 

Vid det sista inventeringstillfället 21.8 observerades fladdermöss endast på strandområdet i nordväst, där 

det vid tidigare besök hade blivit få observationer. Både nordfladdermus och myotis jagade relativt aktivt 

på platsen. 

 

 
5.3 Sammandrag och slutsatser 

 

Man kan inte fastställa föröknings- eller rastplatser för fladdermus på planeringsområdet, eftersom man 

inte observerade kolonier eller dagvilande individer i byggnaderna. Andra objekt på Husulabacken som 

används för förökning och vila är fåglarnas bohål och fågelholkar. De små byggnaderna kring gårdsplanen 

mitt i skogen kan också lämpa sig för ändamålet. Genom att bevara de ställvis talrika hålträden på 

Husulabacken, kan man upprätthålla förutsättningarna för en rik fladdermusstam. 

Utgående från inventeringen av jagande fladdermöss är Husulabacken ett relativt bra jaktområde för 

nordfladdermus och myotis-arter eller någon myotis-art. Under sommaren jagade tiotals individer av bägge 

i området. Skogsområdet är bördigt och öppnar sig mot en lugn strand, som utgör en bra miljö för jakt. 

Variationen mellan gammal, halvöppen gårdsplan, parklik miljö, slutet och öppet trädbestånd är 

kännetecknande för goda jaktmarker för fladdermöss. Sådana områden erbjuder ett rikt byte och skyddade 

flygrutter. Bevarande av dessa drag vid utvecklandet av Husulabacken är att rekommendera. 
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Tack 

Tack till Johanna Hyrkäs (Lappträsk kommun) och Markku Rantala (Naturresursinstitutet), som gav 

bakgrundsinformation om området. Rantala ska ha ett extra tack för informationen om de träd och buskar 

som har planterats på området. Han ordnade också möjligheten att söka efter fladdermöss i LUKE:s förråd. 

Rolf Ahlgren möjliggjorde för kommunens del en fladdermusgranskning av ladorna. 
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