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Föröknings- och rastptatser för flygekorre på Hägnäsþaskens dêtaliplane'
område i TobY
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten {NTM-centralen}
har i sina två tidigare brev till Korsholms kcmmun framfört åsikter om
huruvida Hägnäsbackens planområde låmpar sig som livsmiljö för flygekorre och på vilket sätt bestämmel$ernã i naturvårdslagens 49 $ beaktas i planläggningen. NTM-centralen har haft tillgång till naturutredningarna sûm gjorts på området och observationerna från fältbesöken, Ralf
wistbackas utlåtande {29.9.2013} om flygekorrens förekomst på Hägnäsbackens planområde samt observationerna av områdets flygekorrar
som har sparats i artdatabasen Hertta'

I sitt brev 13.11.2013 anser NTM-centralen att man har framfört sådan
informatian om förekomsten av flygekorre på Hägnäsbackens detaliplaneområde att det tills vidare inte år rnöjligt att inleda verkställandet av
detaljplanen och att det är skäl att ta upp detaljplanen till ny behandling.
lnnan ett slutligt þeslut fattas i planläggningsär'endet bör man genom
tilläggsinventeringar vid lämpliga tidpunkter försäkra sig om att planen
inte strider mot bestämmelserna i naturvårdslagens 49 $. Planläggningslösningen ska vara sådan att den tryggar þevarandet av flygekorrens föröknings- och rastplatser samt vandringsmöjligheterna norrut till
skogsområden där det enligt tidigare observatisner också förekommer
flygekorre. NTM-centralen kan vid behov ge sakkunnighitilp för planeringen och inventeringarna.
Ksrsholms kommun har 10.1.2014 begärt NTM-centralen ta ställning till
behavet av undantag från förbudet i 49 S 1 mom. i naturvårdslagen.
NïM-centralen utförde fältbesök i området 21.1.2t14.1 fältbesöket deltog den som gjort naturutredningen och Carina Rönn som känner till
området samt Toni Etholén från NïM-centralen. I samband med fältbesöket försökte man granska holkarna som finns i planeringsområdet och
observera om det förekommer flygekorre i området.
I planeringsområdet observerades sammanlagt 18 holkar. Holkarna var
i huvudsak desamma som NïM-centralen hade abserverat under fälþ
besöket 26.3.2013. I tr,e holkar nära bostadsfastigheterna på den södra
sidan av planeringsområdet observerades att det har samlats mossâ
ungefär upp till holkens öppning på flyghöjd, vilket kan vara ett tecken
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på att holken ãnvänds som föröknings- och rastplats för flygekone. De
flesta holkarna kunde inte granskas tillräckligt noggrant. I området sågs
ingen spillning av flygekorre eller andra tecken på att flygekorre vistas i
området. Snötåcket bidrog till att man inte kunde göra tillräckligt noggranna ûch övergripande observationer.

Slutledningar
På basis av observationerna från området är det möjligt att flygekorren
använder i synnerhet holkarna nära bostadsfastigheterna på den södra
sidan av Hägnäsbacken som föröknings- eller rastplats. Dessutom finns
observationer {Wistbacka 2013) orn att flygekorren eventuellt håckar i
två holkar som ligger i detaljplanens kvartersområde för fristående
småhus. Dessa konstaterade holkar som eventuellt anvånds av flygekorren, dvs. eventuella föröknings- och rastplatser för flygekorl'e framförs
noggrännarë på kãrtðn som medföljer detta brev.
Enligt naturvårdslagens 49 $ 1 mom. är det forbjudei att forstöra eller
forsämra flygekorrens förÛknings- och rastplatser. Att förstöra en föröknings- och rastplats innebår att tråd som lämpar sig för häekning och
vistelse fälls eller att alla vandringsrutter till föröhnings- och rastplatsen
förstðrs. Att försämra en föröknings- och rastplats innebär att det utförs
sådana åtgärder sûm avsevärt försvårar flygekorrens levnad och skydd
på den aktuella platsen exempelv¡s genom att vandringsrutterna till födoträd bryts. NTM-centralen kan i enstaka fall ge tillstånd att avvika från
förbudet i 49 $ 1 rnom. på de grunder $om nämns i artikel 16 (1) i habitatdirektivet.
Enligt NïM-centralens uppfattning har natur- och flygekorrsutredningarna i samband med planlåggningen av området på Hägnäsbacken såsom även detaljplaneringen gjorts med den noggrannhet som kan anses vara skälig. Naturvårdslagens 49 $ 1 mom. gäller dock oberoende
ãv vad süm konstateras detaljplanens planbeteckningar och
-bestämmelser. Tilläggsuppgifter om förekomst av flygekorre och föröknings- och rastplatser som år i bruk $om har erhållits efter detaljplaneringen bör således beaktas i den framtida användningen av ûmrådet'
Om detaljplanen verkställs så att konstaterade, eventuella förökningsoch rastplatser, vilka framförs på den bifogade kartan, riskeras eller försämra$, bör Karsholms kommun till denna del ansöka om undantagslov
från förbudet i naturvårdslagens 49 S 1 mom.
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Enligt artikel 16 (1) kan undantag beviljas;
1. förutsatt att det inte finns någon annan lämplig lösning

2. förutsatt att undantaget ¡nte försvårar upprätthållandet av en gynnSam bevarandestatus hos bestånden av de berörda arterna i deras naturliga utbredningsområde
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3. av någon av fö$ande anledningar:
a. för att skydda vilda djur och växter och bevara livsmlljöer

b. för att undvika allvarlig skada, sËirskilt på gróda, boskap, skog, fiske,
vatten och andra typer av egendorn
c. av häneyn till allmän hålsa osh såkerhet, eller av andra tvingande orsaker som har ett allt öv*rskuggande allmånintresse, inbegripet orsaker
av social eller ekonomisk karaktär och betydelsefulla posltiva konsekvenÐerfÕr mÌljön
d. ftr forsknings- och utbildningsåndamå|, fÕr återinplantering och återinförsel ar¡ dessa arter och för den uppfödning sam kråvs för deüa, inbegripet artificiell fðrökning av vä*er
e. för att under strångt kontrollerade förhållanden selektivt och i begrånsad ömfattning tillåta insar.nling och förvaring av vissa exemplar av ifrå'
gavarande arter i en begränsad mångd *om fastställs av de behöriga

nationella myndigheterna.
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