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1. INLEDNING 

För industriområdet Brinken norr om centrum i Malax bereds en detaljplaneändring för kvarter 2 

och 12–14. Syftet med detaljplaneändringen är att förstora det nuvarande detaljplaneområdet och 

att uppdatera de nuvarande planbeteckningarna. För planeringen var det nödvändigt att göra en 

naturutredning på området. Utredningsområdet framgår av nedanstående figur (Figur 1). 

 

 

Figur 1 Utredningsområdet med blå avgränsning (terrängkarta: Lantmäteriverket 2020). 
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2. METODER 

Bakgrundsinformation utgjorde en naturutredning som gjorts i närområdet (Fagerholm, I. 2016). 

Utgående från geografisk information och tolkning av flygfoton bedömdes preliminärt eventuell fö-

rekomst av beaktansvärda naturobjekt på området. En utredning i terrängen gjordes 16.10.2020 

genom att utredaren vandrade genom utredningsområdet.  

 

Vid undersökningen i terrängen kontrollerades om det finns objekt som är värdefulla för naturens 

mångfald på området som ska detaljplaneras. Arbetet var koncentrerat på växtlighet och naturty-

per. I terrängen iakttogs också om det eventuellt finns livsmiljöer som lämpar sig för flygekorre på 

området. Någon egentlig flygekorrutredning kunde inte göras tillförlitligt vid den här tiden på året, 

men det gick att bedöma områdets lämplighet för arten. På området noterades också eventuella 

hålträd och risbon som kunde passa som bon för flygekorrar. Flygekorrens föröknings- och rastom-

råden är fredade med stöd av naturvårdslagen och flygekorren ingår i bilaga IV till EU:s habitatdi-

rektiv. Undersökningen i terrängen gjordes och rapporterades av hortonom (YH) Nelli Nenonen. 
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3. RESULTAT 

3.1 Allmän beskrivning av området 

 

Utredningsområdet består av gran- och talldominerade ekonomiskogar. I västra delen av området 

finns stora områden med unga björkbestånd. Planläggningsområdet gränsar i väster till grövre 

granskog, i norr och öster till yngre ekonomiskog. Sydost och söder om detaljplaneområdet finns 

industri- och lagerbyggnader, i sydväst ett småhusdominerat bostadsområde. 

3.2 Utredning av växtligheten 

 

Utredningsområdets växtlighetstyper framgår av nedanstående figur (Figur 2). Samma figur finns 

i större format i bilaga 1. 

 

 

Figur 2 Utredningsområdets växtlighetstyper (ortofotots källa: Lantmäteriverket 2020). 

3.2.1 Skogar 

 

Frisk granmo (figur 1) 

 

I västra hörnet av området som ska detaljplaneras finns en liten del med delvis grövre granbestånd 

(Figur 2, Figur 3). På skogsfiguren finns inga andra trädslag än gran. På området och i dess närhet 

finns några träd som nyligen har fallit och några träd som står och lutar mot andra träd. Buskskiktet 

består av granplantor, i fältskiktet finns blåbär, lingon, linnea, harsyra, ekorrbär och skogsbräken, 

i fältskiktet husmossa och väggmossa. Skogsfiguren har inga särskilda naturvärden. 
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Tät, grandominerad frisk mo (skogsfigur 2) 

 

Öster om björkbeståndet finns ställvis tät, ung grandominerad skog (Figur 4, bilaga 1). Bland gra-

narna finns inslag av glasbjörk och tall samt någon sälg här och där. I trädbeståndet finns enstaka 

större träd. I buskskiktet finns utöver ovannämnda trädslag också rönn. Fältskiktet består främst 

av blåbär, lingon, linnea och harsyra. Ställvis är trädbeståndet så tätt att det finns luckor i fältskik-

tet. I bottenskiktet växer vägg- och husmossa. Skogsfiguren har inga särskilda naturvärden. 

 

Figur 4 Tätt trädbestånd på skogsfigur 2.  

 

Talldominerad torr mo (skogsfigur 3) 

 

Ungefär i mellersta delen av utredningsområdet finns talldominerade gallringsbestånd på torr–frisk 

mo med inslag av gran (Figur 4, bilaga 1). I buskskiktet finns utöver tall- och granplantor också 

glasbjörk, rönn, en och hallon. I fältskiktet finns ställvis rikligt med kruståtel. Andra dominerande 

arter i skiktet är lingon, blåbär, vårfryle och skogsstjärna, Här och där finns harsyra. Området har 

inga särskilda naturvärden. 

 

 

Figur 3 Granbestånd på skogsfigur 1. 



BRINKEN, NATURUTREDING FÖR DETALJPLANEÄNDRING I KVARTER 2 OCH 12–14 

 

  

 

6/10 

 

Grandominerad frisk mo (skogsfigur 4) 

 

Östra delen av detaljplaneområdet består av ljus, ganska gles, frisk moskog där gran är det domi-

nerande trädslaget (Figur 6, bilaga 1). I beståndet finns dessutom inslag av tall och glasbjörk. 

Trädbeståndet är huvudsakligen yngre skog med god växtkraft och inslag av enstaka äldre träd. 

Här och där på området finns färska stormskador, kullfallna träd och träd som står och lutar mot 

andra träd, troligen till följd av stormen Aila i september. Dessutom finns någon gran som nyligen 

dött men fortfarande står, men i övrigt är mängden murken ved liten. I buskskiktet finns plantor 

av gran, tall och glasbjörk samt dessutom en, hallon och rönn. Dominerande arter i fältskiktet är 

blåbär, lingon, linnea och ekorrbär. Kruståtel förekommer rikligt på de ljusaste platserna. I fältskik-

tet växer också vårfryle, skogsstjärna, harsyra, björkpyrola, skogsfräken och skogsbräken. I bot-

tenskiktet förekommer väggmossa, husmossa, stor björnmossa och tallvitmossa, på skuggigare 

platser också kammossa. Skogsfiguren har inga särskilda naturvärden. 

 

Figur 5 Växtlighet på torr mo. 

 

Figur 6 Växtlighet på frisk mo, till höger kammossa. 
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Yngre björkbestånd (skogsfigur 5) 

 

I områdets västra del finns ett stort bestånd av unga, späda cirka 10 meter höga glasbjörkar (bilaga 

1, Figur 7 till vänster). Bland dem finns kortare granar. Björkbeståndet har nyligen gallrats och 

gallringsresterna har lämnats kvar att förmultna på marken. I buskskiktet växer ställvis täta be-

stånd med lågt björksly samt hallon här och där. I fältskiktet under hyggesresterna urskiljs bl.a. 

skogsbräken, vårfryle, kruståtel, harsyra, ekorrbär, litet blåbär och lingon samt gullris. Detaljpla-

neområdets södra kant avgränsas av en fin gammal stengärdsgård (Figur 8). I närheten av 

stengärdsgården växer ståtlig lackticka på en gammal stubbe (Figur 7 till höger). I sydvästra hörnet 

av planområdet finns ett gömsle i närheten av en utfodringsplats (Figur 9). Den här skogsfiguren 

har inte heller några särskilda naturvärden. 

 

 

Figur 8 Stengärdsgård vid södra kanten av planeringsområdet. 

Figur 7 Till vänster ett ungt björkbestånd, till höger lackticka. 
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Figur 9 Gömsle på stengärdsgården och en utfodringsplats. 

 

3.3 Direktivarter 

 

Beträffande arterna i bilaga IV till EU:s habitatdirektiv undersöktes potentialen för förekomst av 

flygekorre. En tillförlitlig utredning av flygekorrar kan göras endast på vårvintern, så undersökning-

arna i terrängen koncentrerades på en bedömning av livsmiljöernas art och flygekorrens möjligheter 

att förekomma på området. 

 

Flygekorren är fredad med stöd av naturvårdslagen och den ingår i bilaga IV till EU:s habitatdirektiv 

(92/43/EEC). Flygekorren ingår också i habitatdirektivets bilaga II. I fråga om hotstatus bedöms 

flygekorren vara sårbar (VU = Vulnerable) (Hyvärinen m.fl. 2019). Enligt 49 § i naturvårdslagen är 

det förbjudet att förstöra och försämra föröknings- och rastplatser för de arter som nämns i habitat-

direktivets bilaga IV. Som föröknings- och rastplats för flygekorre definieras träd som flygekorren 

utnyttjar för sin förökning och flygekorrens skydds- och födoplatser i dess omedelbara närhet. Det 

går att ansöka om undantagslov från förbudet av den regionala NTM-centralen. En förutsättning för 

att undantagslov ska beviljas är att artens gynnsamma skyddsnivå inte försämras, att projektet inte 

har andra genomförandealternativ och att projektet är i samhällets intresse. 

3.3.1 Potential för flygekorre 

 

I terrängen undersöktes om det finns skog med lämpligt trädbestånd och lämplig åldersstruktur 

med tanke flygekorrar och om det förekommer lämpliga hålträd eller risbon som flygekorren kan 

utnyttja som bo- och rastplatser.  

 

Enligt Naturresursinstitutets material om växtplatser och trädens ålder är trädbeståndet på plane-

ringsområdet huvudsakligen ungt, men i närheten finns också grövre skogar. Enligt den naturut-

redning som gjorts i närområdet (Fagerholm, I. 2016) finns ett revir för flygekorre söder om Brin-

kens industriområde. 

 

Då terrängen på planläggningsområdet undersöktes, upptäcktes endast enstaka grövre granar på 

skogsfigur 4 och på den lilla skogsfiguren 1. Det fanns inga aspar alls på området. Inget enda 

hålträd upptäcktes. Andelen unga björkbestånd är stor. Väster om björkbeståndet, utanför plan-

läggningsområdet finns grövre granskog där trädbeståndet enligt Naturresursinstitutets geografiska 

material om trädbeståndens ålder är över 80 år, ställvis över 100 år. Öster om området som ska 

detaljplaneras finns också ett litet område med grövre skog.  
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4. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

Utgående från förhandsuppgifter och observationer i terrängen har området inga sådana särskilda 

naturvärden som enligt naturvårds-, skogs- eller vattenlagen borde beaktas vid detaljplanering. 

 

På grund av trädbeståndets unga åldersstruktur och avsaknaden av hålträd är det osannolikt att 

området skulle utgöra ett föröknings- och rastområde för flygekorrar. Tidpunkten för utredningen 

var dock olämplig för en tillförlitlig bedömning av förekomsten av flygekorre. Enligt tidigare utred-

ningar förekommer flygekorre söder om planeringsområdet. I väster gränsar planeringsområdet till 

en gammal granskog och i närheten utanför området finns också andra skogar som med tanke på 

träd- och åldersstrukturen är potentiella flygekorrområden. Flygekorren kan också utnyttja yngre 

skogar då den förflyttar sig mellan olika områden inom sitt revir. För att bevara eventuella förbin-

delser bl.a. till den gamla skogen väster om planområdet kan ett skyddsgrönområde anvisas på 

området som ska detaljplaneras. Detaljplaneprojektet bedöms inte orsaka flygekorren sådan på-

verkan att ett gynnsamt skydd av arten skulle försämras.   
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