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ÅSIKT OM REKREATIONSOMRÅDESPLANEN FÖR FORSKÄRR
Vasa miljöförening har bekantat sig med rekreationsområdesplanen för Forskärr och framför
följande åsikt:
Forskärrområdets betydelse för rekreation och naturskydd
Forskärrområdet (även känt som Böleskogen) är ett viktigt, centralt beläget rekreationsområde i
Vasa. På området finns Vaasan Hiihtäjät:s motionsspår, som är i flitig användning året om. Också
skogarna och åkrarna på området nyttjas för motion och rekreation, vilket märks på en stor mängd
upptrampade stigar.
I Vasa stads grönområdesstruktur 2030 är Böleskogen en del av en större grönområdeshelhet, där
också Infjärdens västra strand och Smalinfjärden ingår. Tillsammans bildar dessa ett
sammanhängande grönområde från Singsby i nordväst till Stenhaga i sydost. Detta grönområde är
värdefullt bland annat som ekologisk korridor för olika skogsarter.
I Böleskogen finns cirka 40 hektar skog, varav en påfallande stor andel har höga naturvärden. Enligt
en skogsinventering gjord under hösten 2014 skulle 32 hektar av områdets skogar vara värdefulla
som METSO-objekt (Muistio Bölenmetsän metsäkartoituksista / Birthe Weijola 5.1.2015).
Största delen av skogarna på rekreationsområdet har ett gammalt trädbestånd med en naturlig
utvecklingshistoria och naturliknande struktur. Vissa av skogsfigurerna är så orörda att de kunde
beskrivas som gammelskog. Växtplatserna är mestadels karga och steniga. I skogarna finns i
medeltal 5-10 m3 död ved / hektar, vilket är värdefullt för den biologiska mångfalden.
I Böleskogens norra och östra del finns också gamla åkrar i en smal dalgång som klassas som
värdefull naturtyp i Vasa stads grönområdesstruktur 2030 ("Smalinfjärden-Böle"). Ett långsmalt
luo-område förenar dalgången med Smalinfjärden i Vasa stad generalplan 2030.
Landskapet i Böleskogens omgivningar har förändrats då bostadsområdena Forskärr och
Västerskogen färdigställts. Detta har också ökat mängden användare på rekreationsområdet.
Terrängformningsobjektet i områdets västra del har lagt under sig cirka 13 hektar tidigare
skogsområden, vilket hittills haft en enbart negativ inverkan på områdets rekreations- och
naturvärden. Bland annat har det nästan skurit av den trädbevuxna förbindelsen mellan

Böleskogen och Smalinfjärden. Trädbevuxna förbindelser är viktiga för flygekorren, vars förökningsoch rastplatser finns i närheten av Forskärr-området, bland annat vid Skogsberget, Smalinfjärden
och Infjärdens strand söder om Kemira-området.
Rekreationplanen
Det är positivt att de nya konditionsbanorna och andra nya funktioner på området i
rekreationsplanen är koncentrerade till terrängfyllnadsobjektet, som i nuläget inte har några större
naturvärden. Därmed besparas de större sammanhängande skogsområdena i områdets östra delar
från fragmentering. Vi välkomnar beskogningen av terrängfyllnadsobjektet – detta kommer med
tiden att förbättra områdets rekreations- och naturvärden. Också planerna på ett fågeltorn vid
Infjärdens strand är bra.
Vår främsta invändning mot rekreationsområdesplanen gäller de nya stigarna och ängarna i
skogsområdet vid Infjärdens norra strand. Detta drygt tre hektar stora skogsområde har höga
naturskyddsvärden (bl.a. gammalt trädbestånd, landhöjningshistoria, grankärr och stor mängd död
ved), vilka skulle lida stor skada om stigarna och ängarna förverkligades enligt planen. Grankärret
("korpityyppinen soistuma, jossa kasvillisuus oli ympäristöstään poikkeavaa rehevyydellään") har
även identifierats i Vasa stads naturutredning (Vaasan Kronan-Bölenmetsän alueen luontoselvitys
2010).

Det skyddsvärda skogsområdets (röd avgränsning) och grankärrets (grön avgränsning) läge på plankartan.

Det är beklagligt att detta skogsområde inte är utmärkt som ett luo-område i generalplanen. Det
ligger beläget invid ett långsmalt luo-område, på det ställe där luo-området är som allra smalast.
Skogsområdet i fråga stärker luo-området och fungerar därtill som en trädbevuxen ekologisk

förbindelse, troligen bland annat för flygekorren. Förverkligandet av ängarna i den östra delen
skulle väsentligt försvaga denna förbindelse. På grund av den steniga terrängen och och
svårigheten att ordna ändamålsenlig skötsel är det sannolikt att att ängarna inte skulle bli något
annat än slybevuxen skogsmark, och skulle därför inte tillföra något positivt till landskapet. Vi
kräver att ängarna och stigarna inom den röda avgränsningen ovan stryks ur planen.

Den nuvarande, ytterst smala trädbevuxna förbindelsen mellan Böleskogen, Smalinfjärden och skogarna vid Infjärdens
västra strand. Förbindelsen norr om terrängformningsobjektet hotas av de planerade ängarna.

Den planerade skidtunneln i rekreationsområdets södra del skulle också förstöra ca en hektar äldre
moskog. Troligen är detta det bästa stället för skidtunneln ur logistisk synpunkt, så det är svårt att
föreslå något annat alternativ. När man bygger skidtunneln borde man försöka spara en så stor del
av den ursprungliga skogen som möjligt.
Deltagande och samarbete
Området som planen gäller är till största delen reserverat som V-område i Vasa generalplan 2030
och enligt V-områdenas planbestämmelse faställs områdenas bygg- och skötselåtgärder i en
grönområdesplan som avses i 46 § i MBF. Den nu framlagda planen är en sådan plan som avses i 46
§ i MBF.
Den framlagda planen färdigställdes (enligt planbeskrivningen) redan år 2012, men framlades inte
då till allmänt påseende. Därefter – åren 2013-2014 - utfördes åtgärder på området som hade stor
påverkan på landskapet och miljön, nämligen utvidgningen av terrängformationsobjektet och
flyttningen av motionsspåret. Först i slutet av år 2019 lades planen fram till allmänt påseende.
Detta väcker frågor om ifall deltagandet har varit ordnat på det sätt som avses i 46 § i MBF. Ur
deltagandesynpunkt hade det förstås varit bättre att lägga fram planen till påseende innan de
största åtgärderna utfördes.

Vasa miljöförening har under årens lopp kartlagt naturvärden i Böleskogen och rapporterat om
dessa till Vasa stad. Vi har bl.a. producerat följande material, som innehåller information eller
förslag gällande Böleskogen, och skickat det bland annat till Vasa stads planläggning:
 Muistio Bölenmetsän metsäkartoituksista / 5.1.2015
 Ställningstagande till rekreationsplanen för Böleskogen / 5.1.2015
 Vaasan ja Mustasaaren arvometsiä – 10 suojeluehdotusta luonnon ja ihmisten hyväksi /
7.3.2017 (https://web.sll.fi/pohjanmaa/vaasa/copy_of_Liite2.Blenmets.Kohdekuvaus.pdf)
 Vaasan metsäsuunnitelman 2020-2030 arvometsäesitys
(https://web.sll.fi/pohjanmaa/vaasa/vaasan-metsasuunnitelma-2020-2030)
Denna information – t.ex. gällande METSO-värden i Forskärr-områdets skogar - har tyvärr inte
beaktats i planen och omnämns inte i planbeskrivningen.
Vasa miljöförening har tidigare bett staden att beaktas som intressent i förfärdigandet av Forskärrs
(Böleskogens) rekreationsplan (epostmeddelande åt miljövårdsplanerare Malin Henriksson
9.4.2015). Trots detta har vi inte getts möjlighet att delta i den fortsatta planeringen. Enligt
planbeskrivningen har staden under utarbetandet av planen bett om kommentarer av Vaasan
Hiihtäjät, Vaasan latu och av områdets terrängcyklister, men inte av Vasa miljöförening eller av
någon annan förening som representerar naturskyddsintressen. Detta visar på en obalans i
beaktandet av olika värden och intressenter i utarbetandet av grönområdesplaner, något som
borde korrigeras i kommande planeringsprocesser.
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