Figur 10-10 Visualisering från Stora sandjärv, tornhöjd 140 m.

Elöverföringens och servicevägarnas inverkan på landskapet och kulturmiljön blir liten i båda alternativen.
Elöverföringen och servicevägarna har ingen inverkan på
värdefulla områden och objekt eller fasta fornlämningar.
För skötseln av vindkraftverken behövs ett nät av byggnads- och servicevägar. Servicevägarna på projektområdet
kommer att ha grusyta och deras bredd är i genomsnitt cirka 6 meter. Som en del av servicevägnätet utnyttjas de befintliga vägarna på området och en del av servicevägarna
byggs som nya vägavsnitt. En serviceväg syns inte långt i
landskapet och konsekvenserna blir endast lokala.

10.5

Projektet genomförs inte ALT 0

Om projektet inte genomförs kommer områdets landskap
att utvecklas utgående från nuvarande utgångspunkter.
Om gamla byggnader och andra värdefulla objekt inte underhålls kommer de med tiden att förfalla och förlora i vär-
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de. Det kommer att uppstå förändringar i landskapet, om
det görs kalhyggen på området eller om områdets markanvändning förändras. Bevarandet av åkerslätterna beror
på om odlingen på området fortsätter.

10.6 Möjligheter att förhindra och
minska de negativa konsekvenserna
Hur starkt landskapet och kulturmiljön påverkas beror i hög
grad på kraftverkens storlek, eftersom storleken påverkar
färgsättningen och belysningsbehovet. Dessutom syns
större kraftverk längre. Om vindkraftverken byggs som rörformade torn minskas deras inverkan på närlandskapet.
Inverkan på landskapet kan minskas genom att undvika
att vindkraftverken slumpmässigt bildar räta linjer. I båda
alternativen uppstår flera fall där tre eller flera vindkraftverk
bildar en rät linje. I alternativ 1 och 2 bildar så gott som alla
vindkraftverk räta linjer bestående av minst tre kraftverk.

Endast enstaka kraftverk är fritt placerade i terrängen. De
längsta räta linjerna med vindkraftverk har sex kraftverk i
rad. I båda alternativen bildar kraftverk nr 15, 16, 20, 21, 24
och 25 sinsemellan en rät linje, då man betraktar området
från Rörängsviken, som ligger norr om Ömossa. I alternativ
1 bildar vindkraftverk nr 7, 8, 11, 12, 42 och 43 en rät linje,
när man betraktar området från Brandaskärret. I alternativ
2 utgör vindkraftverken i den södra delen av projektområdet alla en del av en rät linje. Placeringen av vindkraftverken påverkas dock av bl.a. vem som äger marken och
markförhållandena med tanke på möjligheterna att anlägga ett kraftverk.
Inverkan på närlandskapet kan lindras t.ex. om man bygger vindkraftsområdet så att det på ett naturligt sätt ansluter sig till sin näromgivning beträffande vegetation, använda ytbeläggningar och terrängformer.

10.7 Osäkerhetsfaktorer i
bedömningen
Osäkerhetsfaktorer när det gäller konsekvenserna för landskapet är kommande förändringar inom skogsbruket. Till
exempel vid kalhyggen öppnas utsikter och å andra sidan kan vegetationen i ett senare skede skymma sikten.
Skogsbrynet har en lokal betydelse i landskapet.
Typen av vindkraftverk som byggs och det tekniska utförandet påverkar betydelsen av inverkan på landskapet.
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Figur 10‑11 Omfattningen av landskapspåverkan i närheten av projektområdet. Sikten skyms av tätortsstrukturen och på skogbevuxna områden
av vegetationen, vilket innebär att vindkraftverken kan synas bara ställvis. På öppna odlingsområden syns vindkraftverken över det långa, öppna
området. Vindkraftverken kan dominera landskapet på upp till fem kilometers avstånd. Med ökande avstånd minskar vindkraftverkens inverkan på
landskapsbilde

78

11. Konsekvenser för naturmiljön

11.1

Jordmån och berggrund

11.1.1 Utgångsinformation och
bedömningsmetoder
Jordmåns- och berggrundsförhållanden utreddes utgående från granskning av grundkartan. Det finns ingen jordmåns- eller berggrundskarta över området i tillräckligt liten skala.

11.1.2 Nuvarande situation på markområdet

Utanför vägnätet och vindkraftverkens fundament påverkar projektet inte jordmånen.
11.1.3.2 Vindkraftsparkens inverkan på jordmån och
berggrund
Efter att vägar och fundament har byggts orsakar verksamheten inga förändringar i jordmånen och berggrunden. På
området hanteras eventuellt små mängder smörjoljor och
andra kemikalier som vindkraftverkens maskiner behöver,
men mängderna är så små att verksamheten inte medför
någon risk för förorening av jordmånen.

Vindkraftsparken placeras i ett område där berget kommer i dagen på många ställen. I sänkorna mellan klipporna finns ett tunt moränskikt ovanpå berggrunden. I de försumpade sänkorna täcks moränen av tunna torvavlagringar. Dessutom finns det några vidsträckta mossar på området. Terrängens huvuddrag framgår av figur 11-1 samt av
projektalternativens figur 6-2 och 6-3.

11.1.3.3 Elöverföringens inverkan på jordmån och
berggrund
För elöverföringen görs små markbyggnadsarbeten så att
elstolparna kan resas. Konsekvenserna för jordmånen och
berggrunden är obetydliga. Det finns ingen väsentlig skillnad mellan elöverföringens sträckningsalternativ i fråga
om inverkan på jordmån och berggrund.

11.1.3 Konsekvenser för jordmån och
berggrund: ALT 1 och ALT 2

11.1.4 Projektet genomförs inte ALT 0

11.1.3.1 Konsekvenser för jordmån och berggrund
under byggtiden
På området byggs en vägförbindelse till varje vindkraftverk.
Det blir cirka 6 m breda grusvägar. Ytjorden tas bort från
väglinjerna, vägen jämnas ut och som byggnadsmaterial
används morän från området samt kross eller motsvarande
material. På torvmarker med dålig bärförmåga görs massabyte så att vägen ska hålla för de tunga transporterna.
Vägnätet (figur 6-2 och 6-3) är i båda alternativen planerat
på mark med god bärighet. Mjuka marker undviks för att
massabyte ska behövas i så liten omfattning som möjligt.
Förutom att vägnätet byggs ska också marken bearbetas på de områden där vindkraftverkens fundament ska
byggas. Vindkraftverken kan i regel byggas på stålbetongfundament och på fundament förankrat i berget, om det
inte finns för mycket sprickbildning i berget.

Om projektet inte genomförs kommer inga förändringar
att ske i områdets jordmån och berggrund. Om vindkraftsparken inte byggs, minskar täkten av jord- och stenmaterial i närregionen.

11.1.5 Möjligheter att minska och lindra de
negativa konsekvenserna
Vägnätet planeras och byggs med beaktande av terrängförhållandena och med utnyttjande av områdets befintliga
vägnät. Vid byggande på mark och berg ska onödig schaktning och sprängning av berg undvikas. Vid val av fundamenttyp för vindkraftverken beaktas jordmånsförhållandena. Välplanerat byggande som beaktar jordmånsförhållandena är också i allmänhet det kostnadseffektivaste sättet
att bygga.
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Figur 11‑1 Topografikarta över projektområdet.
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11.1.6 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Området har tydliga jordmånsförhållanden. Det finns
osäkerhetsfaktorer beträffande de mängder av kross och
marksubstans som behövs för byggandet. I det här skedet av planeringen är det ännu inte känt varifrån det
behövliga materialet kommer att hämtas till området.
Osäkerhetsfaktorerna påverkar inte nämnvärt slutsatserna.

11.2

Grundvatten

11.2.1 Utgångsinformation och
bedömningsmetoder
Granskningen av grundvattenförhållandena gjordes utgående från grundkartan. Läget för närmaste grundvattenområden utreddes via miljöförvaltningens miljö- och geoinformationstjänst (OIVA, databasen Hertta).

11.2.2 Nuvarande situation

empel dikena längs vägen kan i någon mån dränera vissa
områden.
11.2.3.2 Vindkraftsparkens inverkan på grundvattnet
Efter att vägar och fundament har byggts orsakar verksamheten inga förändringar i grundvattnet. På området hanteras eventuellt små mängder smörjoljor och andra kemikalier som vindkraftverkens maskiner behöver, men mängderna är så små att verksamheten inte medför någon risk
för förorening av grundvattnet.
11.2.3.3 Elöverföringens inverkan på grundvattnet
Elöverföringen påverkar inte grundvattnet. Det är ingen
skillnad mellan de olika sträckningsalternativen i fråga om
inverkan på grundvattnet.

11.2.4 Projektet genomförs inte ALT 0
Grundvattnet påverkas inte nämnvärt, oberoende om projektet genomförs eller inte.

På vindkraftsparkens område är skiktet med lös jord mycket tunt och berget kommer i dagen på vidsträckta områden, vilket innebär att största delen av nederbörden rinner
bort från området direkt i form av ytvatten. En liten del av
nederbörden infiltreras i marken och blir till grundvatten.
Grundvattnet rinner endast korta sträckor i den tunna jordmånen och på de bergiga områdena uppkommer ingen
vidsträckt, enhetlig grundvattenförekomst. I sänkorna rinner grundvattnet ut i dikena.
På projektområdet finns inga klassificerade grundvattenområden. Närmaste grundvattenområde är I klass grundvattenområdet Kallträskåsen, som ligger som närmast cirka 500 meter från projektområdet på västra sidan om riksväg 8. Grundvattnet på vindkraftsparkens område står inte
i strömningsförbindelse med grundvattenområdet.
På vindkraftsparkens område finns några bostadshus
med egna brunnar.

11.2.5 Möjligheter att minska och lindra de
negativa konsekvenserna

11.2.3 Konsekvenser för grundvattnet: ALT 1
och ALT 2

11.3.1.1 Utgångsinformation och
bedömningsmetoder
Ytvattenförekomsterna och deras nuvarande status har
bedömts genom terränggranskning, kartgranskning samt
med hjälp av vattenkvalitetsinformation från databasen
Hertta. Dessutom har disponenten för Kristinestads–Storå
fiskeområde gett information. Konsekvensbedömningen
är baserad på en expertbedömning och erfarenheter från
motsvarande markbyggnadsarbeten.

11.2.3.1 Konsekvenser för grundvattnet under
byggtiden
Grundvattnet kommer inte nämnvärt att påverkas av att
en vindkraftspark byggs. Markbyggnadsarbetena på området kan orsaka små förändringar i vattnets strömningsvägar eller vattennivån i marken vid byggplatserna. Till ex-

Projektets inverkan på grundvattnet är så obetydlig att det
inte behövs några särskilda åtgärder för att minska inverkan på grundvattnet.

11.2.6 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Området har tydliga grundvattenförhållanden. Projektet
bedöms inte ha någon väsentlig inverkan på grundvattnet
och skillnaderna mellan de olika alternativen är inte avsevärd i fråga om inverkan på grundvattnet. Till grundvattenförhållandena hör inga osäkerhetsfaktorer som påverkar
slutsatserna.

11.3

Ytvatten
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11-1). Vattenkvaliteten i ån är något eutrof och sur. Vattnets
färgtal är mycket högt, vilket betyder att vattnet är mycket
humushaltigt. Det tyder på inverkan av bl.a. mossar som det
finns rikligt av på avrinningsområdet. Det finns ingen information om vattenkvaliteten i områdets övriga småvatten.

11.3.1.2 Nuvarande situation
Planområdet ligger på Bottenhavets kustområdes avrinningsområde. På det egentliga projektområdet finns inga
sjöar alls. I norra delen av projektområdet finns Kackorträsket
dit flera av dräneringsdikena leder.
På området finns många små bäckar/fåror som till
stor del är grävda. En del av de här småvattnen är korta
bäckstumpar som samlar upp vatten från det närliggande
avrinningsområdet. Under torra perioder är vattenmängden i en stor del av bäckarna sannolikt mycket liten. Lilla
Sandjärv och Stora Sandjärv finns i projektområdets omedelbara närhet. På projektområdet finns också Ömossa å,
som får sin början från den grunda sjön Lilla Sandjärv och
övergår i Härkmeriån utanför projektområdet. Ån rinner ut i
glosjön Härkmerifjärden, som står i förbindelse med havet.
Ömossa å uppfyller kriterierna för småvatten enligt § 15 A
i vattenlagen. På projektområdet finns dessutom den delvis grävda fåran Vedenjuoksu, som samlar vattnet från små
bäckar på området. Ån rinner inte upp från någon egentlig
källa. På projektområdet finns inga andra småvatten som
motsvarar det som avses i vattenlagen.
Det finns ytterst litet information om vattenkvaliteten
i områdets småvatten. Uppgifterna om vattenkvaliteten i
Lilla och Stora Sandjärv är från 1975. Då var sjöarna ännu
något eutrofa. Sjöarna har varit antingen sura eller mycket sura (Tabell 11-1). Lilla Sandjärv tar emot vatten från
vidsträckta utdikade områden via en bäck vid södra ändan av sjön. Sjöns södra ända är mycket igenvuxen. I Stora
Sandjärv mynnar flera bäckar/fåror från det närliggande avrinningsområdet ut. Det här avrinningsområdet är betydligt kargare än Lilla Sandjärvs närliggande avrinningsområde. Fiskeområdets disponent uppskattar att sjöarna har
god vattenkvalitet och att de är baserade på källflöden.
Mätningar i Ömossa å har gjorts en gång år 2009 (Tabell

11.3.2 Konsekvenser för ytvattnet: ALT 1 och
ALT 2
11.3.2.1 Inverkan på ytvattnet under byggtiden
Vindkraftverksenheternas fundament
Eventuella konsekvenser för ytvattnet uppstår speciellt i byggskedet, då vindkraftverkens fundament byggs.
Träden röjs bort på fundamentområdet (ca 0,5 ha/enhet)
och ytjorden avlägsnas till 1–5 meters djup beroende på
sättet att bygga fundament. Det här kan öka den mängd
fast substans och näring som kommer ut i vattendragen,
om tidpunkten för byggarbetet är mycket regnrik. Största
delen av fundamenten ligger mycket nära områdets små
bäckar och diken. Inga fundament är planerade att byggas i Ömossa ås omedelbara närhet (ca 500 m) i någotdera
alternativet.
I närheten av den fåra som rinner ut i Lilla Sandjärv har
fundament nr 45 tagits bort i alternativ ALT 2, eftersom det i
byggskedet kunde orsaka lindrig grumling av vattnet i sjön.
I alternativ ALT 1 är fundament nr 45 placerat i fårans omedelbara närhet.
Jordmånen på fundamentplatserna består huvudsakligen av mineraljord, varvid partiklarna av fast substans är
stora och inte sprids särskilt lätt. Därför kan man anta att
endast en mycket liten del av belastningen av fast substans från byggområdet och näringsämnen som är bundna till den fasta substansen kommer ut i vattendragen.
Olägenheten av detta har bedömts sakna betydelse och
den är mycket kortvarig beträffande småvattnen.

Tabell 11‑1. Vattenkvalitet i småvattnen.

Plats

Tid

Mätdjup
(m)

Syre, lösligt
(mg/l)

Kemisk syreför- Tot. P
brukning (mg/l)
(µg/l)

Tot. N

pH  

(µg/l)

Grum-lighet Färgtal (mg
FNU
Pt/l)

Lilla Sandjärv

20.2.1975

2

1

9,8

41

21

700

5,4

1,2

300

Stora Sandjärv

20.2.1975

2,5

1,5

6,5

29

19

570

5,5

1,8

210

1

18

20

450

6,5

1,3

120

2

19

0

350

6,4

1,3

120

21

1000

5,5

1,9

300

17.7.1975
Ömossa å
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Totaldjup

28.10.2009

0,1

Vägar
I alternativ ALT 1 och ALT 2 korsar de planerade servicevägarna på projektområdet bäckarna på området eller tangerar dem på flera ställen. Det är inte just några skillnader mellan alternativen i fråga om antalet överfarter över bäckarna.
De planerade nya servicevägarna korsar dock inte Ömossa
å i något av alternativen. Byggarbetena kan leda till att fast
substans kommer ut i bäckarna och dikena, beroende på
sättet att bygga vägen (t.ex. bro eller vägtrummor). Om
byggplatsen ligger på ler- eller torvmark är det sannolikt
att fast substans kommer ut i vattendraget. Olägenheterna
av vägbyggena uppskattas bli små och kortvariga. Där vägarna byggs över fårorna används trummor dimensionerade för tillräckligt stor vattenföring. Därför orsakar vägarna
ingen uppdämning eller förändringar i områdets vattenbalans och vattenstånd.
Elöverföring
Kablar för elöverföring dras till det planerade projektområdet. De placeras om möjligt i anslutning till vägarna så att
extra byggarbete kan undvikas. Åtgärderna har liten eller
ingen inverkan på vattenkvaliteten i ytvattnen. Påverkan
bedöms bli mycket kortvarig och kan märkas i form av
grumling av vattnet.
11.3.2.2 Vindkraftsparkens inverkan på ytvattnet
Det bedöms inte bli någon inverkan på ytvattnet under
driften. Vindkraftsparker orsakar i normala fall ingen belastning som kunde påverka ytvattnet. Åtgärderna vid servicearbeten anses inte heller påverka ytvattnet.
Kraftverkens växellådor och lager innehåller hundratals
liter olja, som i fall av mycket allvarliga störningar (t.ex. konstruktionsfel eller om ett vindkraftverk välter vid en jordbävning) kan läcka ut i vattendraget, varvid konsekvenserna kan bli betydande. Sådana allvarliga störningar är dock
mycket ovanliga och sannolikheten för en sådan händelse
är mycket liten.
11.3.2.3 Elöverföringens inverkan på ytvattnet
Elöverföringen anses inte påverka ytvattnet under driften.
Kablarna för elöverföringen orsakar t.ex. inga oljeutsläpp
som kunde komma ut i vattendragen. Åtgärderna vid servicearbeten anses inte heller påverka ytvattnet.

11.3.3 Projektet genomförs inte ALT 0
Om vindkraftsparken inte byggs, förblir ytvattnets situation
oförändrad och kommer att utvecklas enligt den naturliga
förändringen (t.ex. klimatförändringen) samt eventuella åtgärder på avrinningsområdet (skogsavverkningar o.dyl.).

11.3.4 Möjligheter att minska och lindra de
negativa konsekvenserna
Genom att förlägga byggarbetena till en period med liten
nederbörd kan man minska den mängd fast substans som
kommer ut i vattendragen. Då vägar byggs över fårorna ska
man undvika att fast substans kommer ut i fåran. Vid vägbyggena ska man använda så grov marksubstans som möjligt, om detta bara är möjligt med tanke på arbetet. Med
tillräckligt antal vägtrummor av rätt dimension kan inverkan på avrinningen och dikenas vattenföring minskas.

11.3.5 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Det finns tidsenlig information om vattenkvaliteten i de
viktigaste ytvattnen på projektområdet (Ömossa å) så att
den nuvarande situationen kan utredas. Det finns dock information endast från ett år, så materialet kan inte anses
vara heltäckande. Det anses inte finnas några sådana osäkerhetsfaktorer förknippade med konsekvensbedömningen beträffande ytvattnet att bedömningens slutresultat
kännbart kunde påverkas.

11.4

Vegetation och naturtyper

11.4.1 Utgångsinformation och
bedömningsmetoder
En naturutredning av projektområdet gjordes våren och
sommaren 2009. Förekomsten av flygekorrar på projektområdet samt naturens allmänna egenskaper utreddes
genom terränggranskningar 11–15.5.2009. Utredningen
av naturens allmänna tillstånd och vegetation kompletteras med undersökning av terrängen 28–30.7.2009.
Beträffande kraftledningen undersöktes terrängen våren 2010. Alternativen för kraftledningssträckningen undersöktes genom vandring i terrängen längs hela sträckningen. Naturmiljöns huvuddrag på kraftledningssträckningen presenteras som en del av MKB-beskrivningen och
närmare beskrivningar av naturmiljön längs kraftledningens sträckning finns i bilagorna till MKB-beskrivningen.
Tyngdpunkten i naturutredningarna låg på de områden
som enligt planerna ska bebyggas. Utredningarna gjordes
våren 2009 enligt den plan för förläggningsplatser som då
fanns i projektalternativ 1. En plankarta enligt projektalternativ 1 finns ovan i figur 6-2.
På de områden som enligt planen ska bebyggas utreddes om det på dessa platser förekommer naturtyper som
finns upptagna i 29 § i naturvårdslagen, viktiga livsmiljöer
enligt 10 § i skogslagen eller objekt som avses i 1 kapitlet 15
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Figur 11‑2 Talldominerad bergsrygg som är typisk för området.

a och 17 a § i vattenlagen. Dessutom beskrevs naturtyperna och förekommande arter i vegetationen på byggplatserna. Hotstatus för naturtyperna på byggplatserna uppskattades på basis av den hotbedömning av olika naturtyper som Raunio m.fl. utarbetade 2008.
Förutom byggområdena kartlades också värdefulla naturobjekt på projektområdet och i dess näromgivning. Som
hjälp vid planeringen av terrängundersökningarna studerades terrängkartan och flygfoton.

11.4.2 Påverkningsmekanismer
Då vindkraftsparken byggs kommer en del av projektområdets naturmiljö att förändras till byggd miljö. Byggandet
i anslutning till vindkraftverken påverkar naturmiljön på
ungefär samma sätt som annat byggande. Avverkningen
av träden, utjämningen av marken och andra åtgärder där
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kraftverken ska byggas förstör områdenas nuvarande naturmiljö. Förändringen gäller förutom den areal som behövs för vindkraftverkens fundament också de markområden som behövs för att bygga servicevägar och kraftledningar.
Förutom de direkta konsekvenserna för byggområdena medför byggandet av vindkraftsparken, liksom annat
byggande, också en splittring av livsmiljöerna. Splittringen
innebär att den enhetliga naturmiljön blir sönderskuren
till fristående öar som inte står i förbindelse med varandra.
Splittringen av livsmiljöerna påverkar naturens mångfald
negativt (Saunders m.fl. 1991). Den splittrande verkan för
livsmiljöerna i områden med vindkraftsparker beror främst
på servicevägarna och kraftledningarna.
Medan vindkraftsparken byggs kommer människor
som rör sig på området samt den pågående verksamheten att ge upphov till tillfälliga förändringar på ett större
område än själva byggområdena. Sådana förändringar är

bl.a. slitage på vegetationen till följd av att man kör med
arbetsmaskiner på området. Träd måste eventuellt också
avlägsnas på trånga områden i samband med transporten och hopmonteringen av kraftverkens komponenter.
Konsekvenserna för vegetationen under byggtiden varierar beroende på naturtyp. I synnerhet på områden där berget kommer i dagen förekommer lavar och mossor som är
känsliga för slitage. Friska moar tål däremot slitage ganska
bra (Kellomäki & Saastamoinen 1975).
Byggandet av servicevägar och vindkraftverk kan medföra lokala förändringar i projektområdets vattenhushållning. Packningen av marken till följd av byggarbetet
och förändringar i vattnets ytavrinning kan också påverka naturtyperna i byggområdenas omedelbara närhet.
Byggverksamhetens eventuella inverkan på vattenhushållningen har behandlats närmare i kapitlet om ytvatten i den
här MKB-beskrivningen.

sträckta områden där berg kommer i dagen och virkesproduktionen är låg. En del av dessa områden ligger nära definitionen i skogslagen. Områdena där berg kommer i dagen
används också huvudsakligen som ekonomiskog, eftersom
områdena med klippor för det mesta har liten areal och ligger i närheten av torra och tämligen torra moar. Områdena
där berg kommer i dagen har täckande lavvegetation.
Den vanligaste skogstypen i närheten av områdena
med berg i dagen är talldominerade torra och tämligen
torra moar. Typiskt för tallbestånden är att de har inslag av
både glas- och vårtbjörk. Friska moar förekommer främst
vid projektområdets nord- och sydspetsar. På de friska moarna är andelen lövträd i granbestånden som störst i närheten av småvattnen och de små åkerområdena. På de
här områdena påträffas på många ställen också flygekorre. Områden där flygekorrar förekommer behandlas senare
(kapitel 11.7).

11.4.3 Nuvarande situation
11.4.3.1 Allmän beskrivning av projektområdet
Projektområdet i Ömossa är ett relativt vidsträckt, enhetligt
skogsområde i närheten av Björneborgsvägen. På området
förekommer olika naturtyper. Största delen av området används som ekonomiskog. Det finns endast några åkerområden och de har liten areal. Bosättningen är koncentrerad
till närheten av Sandjärvsvägen.
Projektområdet är särpräglat genom dess mosaik av
låga områden med berg i dagen och mossområden som
dominerar speciellt den mellersta delen av området. De
mera vidsträckta mossområdena på området med berg i
dagen är utdikade, men det förekommer rikligt med mindre, försumpade områden som har bevarats i naturtillstånd. Största delen av de försumpade områdena i sänkorna bland klipporna består av moartad tallmyr och risrik tallmosse. De små försumpade områdena ökar bergsområdenas lokala värde genom deras biodiversitet.
Områden där berg kommer i dagen har lägre virkesproduktion än karga moar och hör med tanke på skogarnas
mångfald till de särskilt viktiga livsmiljöer som avses i 10
§ i skogslagen, om de är i naturtillstånd eller i ett tillstånd
som påminner om naturtillstånd samt om de tydligt skiljer sig från sin omgivning. Skogen på sådana områden ska
enligt skogslagen skötas och användas på ett sådant sätt
att de allmänna förutsättningarna för bevarande av livsmiljöer som är karakteristiska för skogarnas biologiska mångfald tryggas. På projektområdet i Ömossa finns ställvis vid-

Figur 11‑3 Grövre, grandominerad skog på frisk mo.

Figur 11‑4 Kackorträsket i norra delen av projektområdet.
Foto: Turo Tuomikoski.
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Figur 11‑5 Ömossa å.

De värdefullaste naturobjekten på projektområdet är
grövre granbestånd samt mossområden som bevarats i naturtillstånd. Vidsträckta, grövre granbestånd finns speciellt i
den norra delen av projektområdet. Projektområdets största mossområden, som delvis har bevarats i naturtillstånd,
är Sandjärvmossen, Sjömossen och Stensmosanneva.
Projektområdets mossområden som är i naturtillstånd beskrivs noggrannare nedan i kapitlet om värdefulla naturobjekt.
Det finns rikligt med småvatten på projektområdet. Största delen av dem är skogsbruksdiken som har
grävts på området. De mest representativa småvattnen är
Ömossa å samt bäcken som mynnar ut vid södra ändan av
Lilla Sandjärv och som ställvis är nära naturtillstånd. Sjöar
i projektområdets omedelbara närhet är Lilla och Stora
Sandjärv. Vid sjöarnas stränder finns fritidsbosättning i viss
omfattning, men på grund av sparsam bebyggelse har
strandområdena delvis bevarats i naturtillstånd. Vid norra
ändan av projektområdet finns ett litet, vassbevuxet träsk,
Kackorträsket. Mossarna vid sidorna om Kackorträsket är
utdikade.
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11.4.3.2 Värdefulla naturobjekt på projektområdet
Utöver nedan nämnda objekt omfattar de värdefulla naturobjekten på projektområdet också områden där flygekorrar förekommer. Dessa behandlas i kapitel 11.7. Värdefulla
områden i fråga om fågelbestånd på projektområdet behandlas i kapitel 11.5.
Ömossa å
Ömossa å är ett strömmande vatten som slingrar sig fram i
naturtillstånd. Den börjar från norra ändan av Lilla Sandjärv
och fortsätter efter Ömossa som Härkmeriån. Ån är ställvis
mycket stenig och har flera platser där vattnet är strömt.
Stränderna vid Ömossa å är i naturtillstånd eller i ett tillstånd som påminner om detta. Ömossa å är ett värdefullt
småvatten. Inom dess område påträffas bl.a. strömstare på
vintern. Utöver naturvärdena erbjuder Ömossa å också fiske- och rekreationsmöjligheter.

Figur 11‑7 Sjömossen.

Lilla Sandjärvs södra spets
Bäcken som rinner ut vid Lilla Sandjärvs södra spets är i ett
naturtillståndsliknande tillstånd, eftersom bäcken har rätats ut endast ställvis och den delvis går i sin naturliga fåra.
Bäcken kantas av lundvegetation och trädbeståndet är påfallande grovt. På området förekommer också flygekorre.
Vid Lilla Sandjärvs strand i området kring bäcken finns lövträdsdominerad strandängsartad skog där det också finns
ett stort inslag av murket trä.
Stensmosanneva, Sjömossen och Sandjärvmossen
De mellersta delarna av de öppna mossarna i mellersta delen av projektområdet har inte blivit utdikade. De utdikade
kanterna av mossarna är tallmyrar som efter torrläggningen har blivit till förändringar, och de karga, odikade mellersta delarna är trädlösa mossar. På de öppna mossarna
är fältskiktets arter fåtaliga. De vanligaste arterna på de tuvytorna är tuvsäv, rosling, daggört, ljung och dvärgbjörk.
Fåtaligare arter är tuvull, kråkbär och tranbär. På de kargaste
tuvytorna växer dessutom rikligt med lavar.

Figur 11‑6 Bäcken söder om Lilla Sandjärv.
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11.4.3.3 Vindkraftverkens byggplatser

Kraftverk 1
Den planerade platsen för kraftverk nummer 1 är torr mo
av ljungtyp (CT) med små lavbeklädda områden där berget
kommer i dagen. Trädbeståndet domineras av cirka 15-åriga tallar med inslag av en, gran och björk. Dominerande arter i undervegetationen är ljung, lingon och kråkbär. Söder
om kraftverksplatsen finns en del av ett flygekorrevir, men
på kraftverkets egentliga förläggningsplats finns ingen
lämplig livsmiljö för flygekorrar.
Kraftverksplats 1 ligger intill en befintlig skogsbilväg
som går i nord–sydlig riktning. En vägförbindelse till kraftverket ska enligt planerna byggas från Uttermossavägen
via kraftverk nummer 2. Den här vägförbindelsen går över
en torr mo där berget kommer i dagen här och där och där
skogen domineras av unga gallringsbestånd av tall. Vägen
gränsar i söder till grövre granskog samt skogsförnyelseområden.
Kraftverk 2
Kraftverk nummer 2 placeras på en backe där berget kommer i dagen. I lavtäcket dominerar gulvit renlav, grå renlav och fönsterlav. Dominerande arter i fältskiktet är lingon, ljung och kråkbär. Trädbeståndet består främst av
ganska unga tall- och granbestånd. På platsen finns några sparade tallar som överståndare. Vägförbindelsen från
Uttermossavägen till kraftverket går genom unga gallringsbestånd av tall och över skogsförnyelseområden. På
områdena mellan de områden där berget kommer i dagen
består skogstypen av frisk mo och vägförbindelsen korsar
flera skogsbruksdiken.
Kraftverk 3
Kraftverk nummer 3 placeras i ett grovt granbestånd på
lundartad mo (OMT) där det finns inslag av vårtbjörk.
Trädbeståndet är av varierande ålder, också grövre bestånd samt murket trä förekommer. I fältskiktet förekommer bl.a. blåbär, stenhallon, ekbräken, ekorrbär och skogsviol. Kraftverket och dess servicevägförbindelse går genom
ett revir för flygekorrar (mera information om flygekorrar i
kapitel 11.7). Kraftverksplatsen måste flyttas för att trygga flygekorrarnas föröknings- och rastplats.
Lundartade moar med medelålders och gammalt grandominerat bestånd klassificeras som hänsynskrävande (NT)
naturtyper (Raunio m.fl. 2008). Gamla lundartade skogar är
lämpliga livsmiljöer för många sällsynta organismarter.
Servicevägförbindelsen ska enligt planerna dras från
riksvägen genom breddning av skogsbilvägen till åkerområdet i Djupbäck. Åkrarna används fortfarande för odling
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Figur 11‑8 Vid platsen för kraftverk nummer 1 finns rester efter en större
hackspetts måltid.

Figur 11‑9 Platsen för kraftverk 2 är ett flackt område där berget
kommer i dagen.

Figur 11‑10 Grovt trädbestånd på lundartad mo vid platsen
för kraftverk 3.

Figur 11‑11 Befintlig, smal, gammal vägbotten öster om åkern i Djupbäck.

och på vägrenarna växer ängsarter (bl.a. liten blåklocka,
kråkvicker, röd- och vitklöver, grässtjärnblomma, smultron,
ögontröst, prästkrage och bergsyra). Vägförbindelsen öster
om åkerområdet fortsätter som ett smalt körspår. Norr om
det finns ett grövre granbestånd. Söder om vägen, öster
om åkern, finns ett ungt gallringsbestånd av tall. Därefter
gränsar vägen också i söder till ett granbestånd på frisk mo.
Den här servicevägförbindelsen bildar en T-korsning och
leder till kraftverk 3 och 4. Servicevägens gren mot norr går
genom ett grövre granbestånd på frisk mo, där skogstypen övergår i lundartad mo när man kommer längre norrut. I undervegetationen förekommer bl.a. blåbär, ekorrbär,
skogsstjärna samt skogs- och ängsfräken. Servicevägen till
kraftverk 3 går över ett revir för flygekorrar.
Kraftverk 4
Kraftverk nummer 4 placeras i ett bestånd av bergstallar
med inslag av en samt björkplantor (glas- och vårtbjörk).
Tallbeståndet är av varierande ålder, cirka 40 år och yngre.
På de lavklädda klipporna förekommer bl.a. gulvit renlav, grå
renlav och fönsterlav. Dominerande arter i fältskiktet är lingon, ljung och kråkbär.
Servicevägen till kraftverk 4 är huvudsakligen samma
väg som ovan beskrivna väg till kraftverk 3, som delvis går
genom ett revir för flygekorrar. Den del som svänger söderut från T-korsningen går över tämligen torr mo (VT) i
en sänka i den bergiga terrängen. Trädbeståndet är talldominerat med inslag av gran samt underväxt av björk.
Trädbeståndet är av varierande ålder, medelålders och
yngre. Dominerande arter i undervegetationen är lingon,
ljung och kråkbär. Ställvis i sänkor i terrängen förekommer
också getpors.
Kraftverk 5
Kraftverk 5 placeras på en bergsrygg med blandat trädbestånd. Det dominerande trädslaget är tall men det finns
också inslag av gran. Beståndet är av varierande ålder, de
äldsta träden cirka 60 år. Kraftverksplatsen ligger intill en
skogsbilväg. Dominerande arter på de lavklädda klipporna
är ljung och lingon. I sänkorna mellan klipporna finns också
rikligt med getpors.
Vägförbindelsen till kraftverket ska enligt planerna byggas direkt från Björneborgsvägen och delvis med utnyttjande av den befintliga skogsbilvägen. Den nuvarande
skogsbilvägen måste dock rätas ut, och den nya vägförbindelsen dras då genom ett ungt tallbestånd. Trädbeståndet
på den tämligen torra mon har gallrats och dess ålder är
cirka 15–20 år.

Figur 11‑12 Kraftverk 4 placeras i ett bestånd av bergstallar.

Figur 11‑13 Kraftverk 5 placeras på en bergsrygg med blandat
trädbestånd.

Figur 11‑14 Uträtning av vägförbindelsen till kraftverk 5 och 6.
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Kraftverk 6
Kraftverk 6 placeras på en rygg där berget kommer i dagen. Trädbeståndet där är dominerat av tall, ålder cirka 60
år. Beståndet har inslag av enstaka björkar. Bergsområdet är
kuperat och lavpåväxten är täckande. I sänkorna mellan de
ställen där berget kommer i dagen förekommer växtlighet
som är typisk för moartad myr. Bland vitmossan finns rikligt
med bl.a. getpors och lingon.
Vägförbindelsen till kraftverket ska enligt planerna byggas som en förlängning av servicevägen till kraftverk 5.
Kraftverk 6 placeras på en rygg där berget kommer i dagen och där det finns ett grövre talldominerat trädbestånd.
Servicevägen korsar två skogsbruksdiken som skär igenom
risrika tallmyrar som övergått i en förändring. Det ganska
unga trädbeståndet på de risrika tallmyrsförändringarna
består främst av tall och björk.
Kraftverk 7
Kraftverket placeras vid kanten av ett vidsträckt område där
berget kommer i dagen. Beståndet består av cirka två meter höga, unga tallar med inslag av björk och en. På bergsryggen finns ställvis trädlösa kala klippområden. Området
är helt täckt av renlav. Ris som förekommer är främst ljung
och lingon. I sänkorna mellan klipporna förekommer också
kråkbär allmänt.
Vägförbindelsen till kraftverk 7 ska enligt planerna byggas över ett vidsträckt bergigt område. Den planerade
sträckningen går också över en trädlös mosse som har
uppkommit i en sänka bland bergsknallarna. Tvärs över
mossen går ett gammalt dike, men det har vuxit igen och
mossen är i ett tillstånd som påminner om naturtillstånd.
Mossar med sparsamt trädbestånd är särskilt viktiga livsmiljöer enligt 10 § i skogslagen. På mossen finns ställvis
tvinvuxna tallar och glasbjörkar, men mossområdet är till
största delen öppet.
Kraftverk 8
På byggplatsen för kraftverk 8 finns ett ungt gallringsbestånd av tall, ålder cirka 15–20 år. Hyggesrester från gallring
har lämnats kvar på marken. I fältskiktet växer förutom lingon också kruståtel och rikligt med ljung. Öster om byggplatsen finns ett äldre plantbestånd som har gallrats.
Servicevägen till kraftverk 8 går från kraftverk 14 mot
nordväst genom en tämligen torr moskog med ungt tallbestånd. Vägen passerar över ett par små och karga utdikade försumpade ställen. Efter att ha gått över ett skogsförnyelseområde svänger vägen mot norr och fortsätter
längs kanten av ett område där berget kommer i dagen.
Växtplatstypen är tämligen torr mo (VT); högst upp på det
bergiga området väster om vägen finns ställvis torr mo
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Figur 11‑15 Kraftverk 6 placeras på ett bergigt område sönderskuret av
försumpade områden.

Figur 11‑16 Ungt tallbestånd på platsen för kraftverk 7.

Figur 11‑17 Bild av mossen.

Figur 11‑18 Planerad plats för kraftverk 8.

(CT). I skogspartierna med tallbestånd har gallringsavverkningar gjorts.
Kraftverk 9
Kraftverkets byggplats ligger på en liten höjd där berget
kommer i dagen. Där är trädbeståndet huvudsakligen tvinvuxet och marken täcks av lavar. I de små sänkorna mellan
klipporna trivs också ris och större träd. Runt omkring finns
grövre, talldominerad blandskog. Vid kanten av det bergiga
området finns ett litet försumpat område (se foto) där det
växer risarter som är typiska för mossar och skogar.
Servicevägen till kraftverk 9 går genom grövre skog på
tämligen torr mo. Vid vägens västra ända innehåller beståndet utöver tall också underståndare av gran. Vid vägens
östra ända, i närheten av kraftverk 10, är beståndet yngre
och består av enbart tall. Servicevägen tangerar också en
karg, utdikad mossfläck, där det växer tall och ris.
Kraftverk 10
Kraftverk 10 placeras intill Lillträskvägen på ett flackt sluttande bergsområde. Svackorna i berget är i någon mån
försumpade. Trädbeståndet är talldominerat med en åldersfördelning på cirka 20–40 år. Områdena där berget
kommer i dagen består av torr mo (CT) där ljungarter och
renlav dominerar. Ingen ny serviceväg behöver byggas till
kraftverket, men bärigheten på Lillträskvägen, som leder till
kraftverk, måste förbättras.
Kraftverk 11
Kraftverket placeras på ett gammalt grustäktsområde där
det har uppkommit ett litet träsk. På den tämligen torra
mon (VT) finns ett tallplantbestånd med främst lingon och
ljung i undervegetationen.
Servicevägen till kraftverket utnyttjar en befintlig skogsbilväg som svänger av från Lillträskvägen och som går genom ett ungt gallringsbestånd av tall. I tallbeståndet är
skogstypen tämligen torr mo liksom också vid kraftverkets
förläggningsplats. Vid korsningen mellan skogsbilvägen
och Lillträskvägen på en sträcka av cirka 100 meter gränsar
servicevägen till ett grövre granbestånd.
Kraftverk 12
Kraftverk 12 placeras intill Sandviksvägen på en backe där
berget kommer i dagen. Väster om backen finns ett ungt
tallplantbestånd som gränsar till en åker. Trädbeståndet
på backen är grovt och talldominerat med inslag av gran,
björk och en. De rikligast förekommande risen är ljung och
lingon. I de små sänkorna mellan klipporna finns också getpors och kråkbär. Servicevägen till kraftverket kan ordnas
genom förbättring av den befintliga vägens bärighet.

Figur 11‑19 Kanten av berget samt försumpat område i närheten av
kraftverket.

Figur 11‑20 Kraftverk 10 placeras intill Lillträskvägen.

Figur 11‑21 Platsen för kraftverk 11.

Figur 11‑22 Platsen för kraftverk 12.
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Kraftverk 13
Kraftverket placeras på en plats där berget kommer i dagen, vid östra kanten av ett vidsträckt kalhugget område.
Trädbeståndet domineras av cirka 20–30-åriga tallar med
inslag av björk och en. Bergsområdet är flackt och det finns
små områden där berget kommer i dagen på området. Ris
som förekommer är främst lingon och ljung. Områdena
med klippor är till stor del täckta av lavar. Då terrängarbetena gjordes fanns ännu ingen plan för serviceväg till det
här kraftverket.
Kraftverk 14
Kraftverket byggs på berg där det finns ett ungt tallbestånd. På klippornas högsta områden växer renlav, medan
väggmossa dominerar bottenskiktet på andra platser. I fältskiktet finns utöver dominerande lingon också ljung, blåbär och kruståtel. I buskskiktet finns en.
Servicevägen till kraftverk 14 går längs en fastighetsgräns där trädbeståndet har avlägsnats. Ekonomiskogen
på berggrund är tämligen torr mo (VT) med ett ungt tallbestånd. Det dominerande riset är lingon, men det växer
också rikligt med ljung. Fläckar med renlav finns jämnt fördelade över bottenskiktet, som domineras av väggmossa.

Figur 11‑23 Planerad plats för kraftverk 13.

Figur 11‑24 Platsen för kraftverk 14.

Kraftverk 15
Kraftverk 15 placeras på tämligen torr mo av lingontyp
(VT). Trädbeståndet är talldominerat, men det finns också inslag av gran och björk. Trädbeståndets ålder är cirka
40–50 år och det har nyligen gallrats. Dominerande arter i
undervegetationen är lingon och ljung. Mellan kullarna där
berget kommer i dagen finns små försumpade områden
där det växer bl.a. tallvitmossa.
Servicevägen till kraftverket svänger av från en befintlig
skogsbilväg till en bergig torr mo (VT) med grövre trädbestånd. Det dominerande trädslaget är tall, men det finns
också rikligt med björk på området. Området är ekonomiskog, men trädbeståndet är äldre och andelen andra
trädslag är större än på projektområdet i genomsnitt.
Medelålders talldominerade torra moar är definierade som
en hänsynskrävande (NT) naturtyp i Södra Finland.
Efter området där berg kommer i dagen går vägen över
en liten tallmyr. Den sista delen av servicevägen går på
gränsen mellan grandominerad ung blandskog på frisk mo
(MT) och ett cirka 20-årigt gallringsbestånd av tall i omedelbar närhet av ett skogsdike.

Figur 11‑25 Talldominerad blandskog på tämligen torr mo, kraftverk 15

Figur 11‑26 Första delen av servicevägen går över en mo där berget ställvis
kommer i dagen och där trädbeståndet är talldominerat, kraftverk 15
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Figur 11‑27 Den planerade servicevägens sträckning på gränsen mellan fastigheterna.

Kraftverk 16
Kraftverk 16 placeras intill Sandviksvägen. Ingen särskild
servicevägförbindelse behöver byggas till kraftverket.
Kraftverket placeras på frisk mo av blåbärstyp (MT) som
gränsar till en liten backe där berget kommer i dagen.
Trädbeståndet på den friska mon är ungt och den dominerande arten är gran. På området där berget kommer i dagen förekommer dessutom gran och en.
Kraftverk 17
Kraftverk 17 placeras intill den befintliga skogsbilvägen,
så ingen särskild serviceväg behöver byggas till kraftverket. Kraftverket placeras på tämligen torr mo (VT) där berget ställvis kommer i dagen. Där finns ett cirka 20–30-årigt
gallringsbestånd av tall. Bergsryggarna är låga och flacka.
Klipporna är täckta av renlav och islandslav. Av risarter förekommer mest lingon, ljung och kråkbär.

Figur 11‑28 Övergångszon mellan berg och frisk mo på platsen för
kraftverk 16.

Figur 11‑29 Platsen för kraftverk 17.

93

Figur 11‑30 Platsen för kraftverk 18.

Kraftverk 18
Kraftverk 18 placeras på tämligen torr mo på ett område
mellan två bergsryggar. Trädbeståndet domineras av cirka
30–40-åriga tallar, som underväxt förekommer också gran,
en och björk. Dominerande arter i undervegetationen är
ljung och lingon.
Servicevägen till kraftverk 18 är planerad från den befintliga skogsbilvägen söderut. Vägen dras över ett talldominerat område där berget kommer i dagen. I sänk orna
mellan bergsknallarna förekommer rikligt med ljung, lingon, odon samt kråkbär i undervegetationen. Bergsryggarna
består av kala klippor täckta av renlav.

Figur 11‑31 Planerad plats för servicevägen till kraftverk 18.

Kraftverk 19
Kraftverk 19 placeras i medelålders blandskog på frisk mo
(MT), där beståndet består av tall, gran och björk. I undervegetationen finns bl.a. blåbär, lingon och stenhallon. Ställvis
på platsen finns också små försumpade ställen täckta av
vitmossa. Platsen för kraftverk 19 ligger i närheten av en
befintlig skogsbilväg. Den nya servicevägen dras över ett
bergigt område med ungefär tjugo år gammalt tallbestånd. Friska moar med medelålders blandbestånd klassificeras som en hänsynskrävande (NT) naturtyp (Raunio m.fl.
2008).
Figur 11‑32 Platsen för kraftverk 19.
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Kraftverk 20
Kraftverk 20 placeras i omedelbar närhet av ett litet åkerområde på tämligen torr mo (VT) med små bergsknallar.
Trädbeståndet är av medelålder och talldominerat. Det
finns också rikligt med gran och björk. Som underväxt
finns också en. Dominerande arter i undervegetationen är
lingon och ljung. Platsen för kraftverket gränsar till ett ungt
gallringsbestånd av tall och en åker.
Servicevägen till kraftverk 20 går längs åkerns sidor
samt längs en gammal vägbotten som leder till åkern.
Kring åkern finns medelålders blandskog på frisk mo (MT).
Trädbeståndet är talldominerat, men det finns också inslag
av gran och björk. Kring den gamla, gräsbevuxna åkervägen är trädbeståndet ungt och dominerat av lövträd. Mest
förekommer vide (Salix sp.) samt glas- och vårtbjörk.
Kraftverk 21
Vindkraftverk 21 placeras på tämligen torr mo (VT) i ett cirka 20-årigt tallbestånd. I det nyligen gallrade tallbeståndet
finns nästan inga inslag av andra trädslag. Underväxten består ställvis av en. Dominerande arter i undervegetationen
är ljung och lingon.
Servicevägen till kraftverk 21 utnyttjar den befintliga
skogsbilvägen fram till åkerområdet norr om Heinäjärvi.
Därifrån byggs en ny servicevägförbindelse mot nordost
till kraftverk 21. I närheten av åkerområdena dras den nya
servicevägen genom blandskog på frisk mo (MT) med stor
andel lövträd (björk, asp). I bedömningen av olika naturtypers hotstatus klassificeras medelålders grandominerade friska moar som hänsynskrävande (NT) i Södra Finland.
I närheten av servicevägen, på dess östra sida, har observationer av flygekorre gjorts (kapitel 11.7.1.2). På den
egentliga servicevägens område förekommer också livsmiljö som är lämplig för flygekorrar, men våren 2009 observerades inga tecken på flygekorrar på servicevägens
område. Då man rör sig mot nordost förändras skogstypen
och skogen består av gallringsbestånd av tall liksom på den
egentliga platsen för kraftverket.

Figur 11‑33 Bergsknalle på platsen för kraftverk 20.

Figur 11‑34 Platsen för kraftverk 21.

Figur 11‑35 Servicevägens södra del dras över lövträdsdominerad frisk mo
med riklig förekomst också av asp.

Kraftverk 22
Kraftverk 22 placeras i närheten av Sandjärvmossen på en ö
av mineraljord. Skogstypen är tämligen torr mo av lingontyp (VT) där berget ställvis kommer i dagen. Skogen utgörs
av gallringsbestånd av tall. Trädbeståndets ålder är cirka 30
år och dominerande arter i undervegetationen är lingon
och ljung.
Servicevägen till kraftverk 22 dras över mo av lingontyp med ett cirka tjugo år gammalt gallringsbestånd av tall.
Vägen dras också över små arealer av utdikade tallmyrar
och skogsbruksdiken.
Figur 11‑36 Platsen för kraftverk 22.
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Kraftverk 23
Kraftverket placeras intill en befintlig skogsbilväg och dess
serviceväg kan ordnas genom förbättring av den befintliga
vägens bärighet. Kraftverket placeras på ett flackt bergsområde med ett cirka 25-årigt tallbestånd. Bergsryggar med
sparsamt trädbestånd urskiljs tydligt i terrängen och är eventuellt sådana objekt som avses i 10 § i skogslagen. Vegetationen
på bergsområdena domineras av ljung och renlav. I bergens sänkor dominerar getpors och lingon. Området mellan bergsryggen och skogsbilvägen är delvis försumpat
med riklig förekomst av getpors.
Figur 11‑37 Bergstallar på platsen för kraftverk 23.

Kraftverk 24
Kraftverket placeras vid sydspetsen av ett bergsområde. På
området finns omväxlande låga områden där berget kommer i dagen och tämligen torr mo (VT). Gallringsbeståndet
av tall på området är tätt och cirka 30 år gammalt.
Dominerande arter i undervegetationen är lingon och
ljung. I bottenskiktet växer rikligt med väggmossa och renlav. Söder om kraftverket finns ett försumpat område.
Servicevägen till kraftverket ska enligt planerna byggas
söderut från kraftverk 18. Vägen kommer att dras genom
ett cirka 30-årigt gallringsbestånd av tall, som växer på ett
bergsområde och på torr mo (CT). Dominerande arter i undervegetationen är lingon och ljung, i bottenskiktet dominerar renlav.

Figur 11‑39 Försumpat område söder om kraftverk 24.
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Figur 11‑38 Platsen för kraftverk 24.

Kraftverk 25
Kraftverk 25 placeras i ett cirka 30–40-årigt gallringsbestånd av tall, där det också finns inslag av björk och gran.
Underväxten består av asp, en och rönn. Skogstypen är
tämligen torr mo (VT). Dominerande arter i undervegetationen är lingon och blåbär. Bottenskiktet består främst av
vägg- och husmossa.
Servicevägen till kraftverk 25 ska enligt planerna byggas
söderut från kraftverk 19. Servicevägen dras över torr mo
(CT) och berg. Tallbeståndet på området har en ålder av
cirka 30 år och det finns inslag av björk. Dominerande arter
i undervegetationen är ljung och lingon.
Kraftverk 26
Platsen för kraftverket är torr mo (ljungtyp, CT) där berget
ställvis kommer i dagen. Kraftverket placeras högst uppe
på ett berg, där vegetationen domineras av ljung och renlav. Trädbeståndet utgörs av ganska unga tallar av varierande storlek.
Servicevägen till kraftverk 26 dras från norra spetsen av
Lilla Sandjärv. Vägen följer först elledningen mot sydost och
svänger efter en bergsrygg av mot norr. Vägen dras över
två smala bergsområden med talldominerad blandskog av
lingontyp. I den ojämna terrängen är trädens storleksfördelning varierande. I buskskiktet finns en. Lingon och ljung
bildar ett osammanhängande risskikt. Bottenskiktet domineras av väggmossa. På höga platser växer renlav. Mellan
bergsområdena och öster om dem finns frisk och lundartad
moskog. De här grövre granbestånden har ett litet inslag av
asp, glasbjörk och gråal. Vid väglinjen och i dess omedelbara närhet upptäcktes ingen spillning av flygekorre.
Kraftverk 27
Kraftverk 27 placeras på ett skogsförnyelseområde på tämligen torr mo av lingontyp (VT). På området finns plantbestånd av gran, en och björk. Dominerande arter i undervegetationen är lingon, odon och ljung. På den planerade förläggningsplatsen finns flacka bergsknallar. Kraftverket placeras intill en befintlig skogsbilväg och servicevägen ordnas genom förbättring av den befintliga vägens bärighet.
Kraftverk 28
Kraftverk 28 placeras vid kanten av ett skogsförnyelseområde i ett grövre bestånd av bergstallar. Bergstallarna är i
underproduktion och är eventuellt ett sådant objekt som
avses i 10 § i skogslagen. I det talldominerade beståndet
finns också inslag av björk, en och granplantor. Det renlavdominerade lavtäcket är täckande och uppvisar inte just
några slitageskador. De rikligast förekommande risen är
lingon och ljung.

Figur 11‑40 Platsen för kraftverk 25.

Figur 11‑41 Platsen för kraftverk 26.

Figur 11‑42 Platsen för kraftverk 27.

Figur 11‑43 Representativt bestånd av bergstallar på platsen för kraftverk
28.
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Servicevägen till kraftverk 28 är kort och dras över ett
skogsförnyelseområde där hyggesresterna inte har förts
bort. Skogsförnyelseområdet är frisk mo (MT) och på området finns redan små gran- och björkplantor. Det avverkade området har blivit gräsbevuxet och har rikligt med
mjölkört.
Kraftverk 29
Kraftverk 29 och dess korta serviceväg placeras i ett cirka
40-årigt tallbestånd på tämligen torr mo av lingontyp (VT).
Underväxten består av en och björk. I buskskiktet förekommer främst blåbär, lingon och ljung.
Kraftverk 30
Vindkraftverket placeras i ett cirka 30-årigt tallbestånd på
berg och tämligen torr mo (VT). Som underväxt finns bl.a.
en, rönn och glasbjörk. Dominerande arter i undervegetationen är lingon, ljung och blåbär. I närheten av kraftverket
finns små arealer med huvudsakligen trädlösa försumpade
områden där det växer bl.a. vasstarr och hundstarr. På ett
av de försumpade områdena finns också trädbevuxna tuvor med tall och glasbjörk. Vegetationen på det här myrmarksområdet består av bl.a. getpors, odon, kråkbär, tuvull och ljung.
Liksom kraftverket placeras också servicevägen i ett ganska ungt tallbestånd på berg och tämligen torr mo (VT).
Kraftverk 31
Kraftverket placeras på en backe där berget kommer i dagen. Där finns ett cirka 30-årigt tallbestånd. Klipporna är
täckta av renlav och det växer också lingon och ljung där.
Servicevägen till kraftverk 31 ska enligt planerna byggas
från norr längs Stensmosannevas utdikade norra spets öster om mossen. Vägen dras över ett kraftigt gallrat område
med ganska unga björkar och tallar. Till kraftverk 31 leder
en ny skogsbilväg i öst–västlig riktning över Stensmosanneva.
Den vägen torde kunna utnyttjas också som serviceväg för
kraftverket.

Figur 11‑44 Platsen för kraftverk 29.

Figur 11‑45 Platsen för kraftverk 30. I förgrunden ett litet försumpat
område och i bakgrunden ett gallringsbestånd av tall.

Figur 11‑46 Kraftverk 31.

Kraftverk 32
Kraftverk 32 placeras på tämligen torr mo (VT) där det finns
flera bergsryggar. På området har nyligen ett tallbestånd
avverkats. På området finns plantbestånd av gran, björk
och tall. Dominerande arter i undervegetationen är lingon,
ljung och kråkbär.
Servicevägen till kraftverk 32 fortsätter mot nordväst från
kraftverk 33. Vägen dras över ett skogsförnyelseområde där
berget ställvis kommer i dagen. Där finns ett glest bestånd
av vårtbjörk och tallplantor. I sänkorna mellan bergsknallarFigur 11‑47 Platsen för kraftverk 32.
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Figur 11‑48 Ny skogsbilväg framför kraftverk 31 tvärs över Stensmosanneva.

na finns små försumpade områden med getpors och odon
som dominerande arter. Servicevägen tangerar också två
myrmarksområden av vilka det ena är en risrik tallmyr. Det
andra är ett kärr där avverkningar nyligen har gjorts.
Kraftverk 33
Kraftverk 33 placeras på en flack bergsrygg som utgör en
del av ett större skogsförnyelseområde. På området finns
ett ungt tallplantbestånd samt även i viss mån björk och
en. Bergsområdena är täckta av renlav och islandslav.
Områdena med mineraljord består huvudsakligen av tämligen torr mo (VT).
Vägen till kraftverk 33 ska enligt planerna byggas från
kraftverk 34. Då man rör sig från kraftverk 34 mot nordväst
dras vägen vid kanten av ett skogsförnyelseområde och
gränsar till ett ungt gallringsbestånd av tall. Väglinjen dras
över några skogsdiken som nyligen har fördjupats. Norr om
dikena går vägen över ett skogsförnyelseområde med ett
ungt plantbestånd.

Figur 11‑49 Platsen för kraftverk 33.

Figur 11‑50 Plantbestånd på ett skogsförnyelseområde där servicevägen till
kraftverk 33 ska byggas.
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Kraftverk 34
Kraftverk 34 placeras på ett skogsförnyelseområde där
det redan finns ett glest, ungt trädbestånd. Skogstypen
är tämligen torr mo (VT) och i undervegetationen finns
rikligt med bl.a. lingon, ljung och ängskovall. På området
finns högar med trädrötter och i närheten av dem trivs bl.a.
mjölkört, hampdån och hundäxing. Kraftverk 34 placeras
intill den befintliga skogsbilvägen, och i projektalternativ 1
har ingen ny serviceväg till området föreslagits.

Figur 11‑51 Platsen för kraftverk 34.

Figur 11‑52 Platsen för kraftverk 35.

Figur 11‑53 Tämligen torr moskog av lingontyp från kraftverk 35 mot
nordväst.

Figur 11‑54 Grövre tallbestånd på platsen för kraftverk 36.
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Kraftverk 35
Byggplatsen för kraftverk 35 ligger på berggrund täckt av
fönsterlav. I sänkorna växer väggmossa, lingon, ljung och
en. Det finns rikligt med ungefär en meter höga tall- och
granplantor. Speciellt mellan stenblocken växer grövre tallar och enstaka lövträd. Kring bergsområdet finns tämligen
torr mo med talldominerat, grövre trädbestånd. Det finns
också inslag av björk och gran.
Servicevägen till kraftverk 35 dras via kraftverk 47. Från
kraftverk 47 går servicevägen längs kanten av ett kalhygge
österut. Vägen går genom ett litet, grövre granbestånd av
blåbärstyp (MT) och svänger mot sydost vid ett äldre tallplantbestånd. Den sista delen av vägen till kraftverk 35 går
genom ett grövre tallbestånd och talldominerad blandskog. Växtplatsen är av typen tämligen torr mo. Lingon bildar ställvis yvig, enhetlig växtlighet och renlav förekommer
på högre belägna platser.
Kraftverk 36
Platsen för kraftverk 36 består av tämligen torr moskog av lingontyp (VT) där trädbeståndet består av grövre tallar. Som underväxt finns mindre mängder av gran.
Väggmossan, som dominerar bottenskiktet, täcks av ett
enhetligt täcke av lingonris. På området finns renlavtäckta
stenblock och berg i dagen. På området med berg är trädbeståndet glesare och av mindre storlek än på det omgivande området.
De sydvästra delarna av servicevägen till kraftverk 36 dras
genom ett friskt granbestånd av blåbärstyp. Beståndets
storleksfördelning är varierande och det finns också ett
visst inslag av medelstora aspar och grövre tallar. Miljön är
lämplig för flygekorrar och ligger nära en livsmiljö med flygekorrar norr om platsen. Mellan det granbestånd där det
finns flygekorrar och det granbestånd som genomskärs
av servicevägen är trädbeståndet talldominerat och ingen spillning av flygekorre hittades på väglinjen eller i dess
omedelbara närhet. I den nordöstra delen av väglinjen blir
växtplatsen kargare; talldominerad mo av lingontyp (VT).
Trädbeståndet är grövre.

Kraftverk 37
Kraftverk 37 placeras vid kanten av ett stort skogsförnyelseområde. Skogstypen är tämligen torr mo. På området finns
unga björk- och tallplantor samt också salix och rönn. I undervegetationen finns bl.a. lingon, ljung, odon och kråkbär.
På området finns både berg som kommer i dagen och små
försumpade områden.
I planen för servicevägarna byggs en vägförbindelse från kraftverk 34 söderut i riktning mot kraftverk 37.
Vägförbindelsen från kraftverk 34 går först längs en gammal botten av en skogsbilväg vid kanten av ett skogsförnyelseområde. Då man rör sig längre söderut dras vägen
genom talldominerad blandskog på tämligen torr mo (VT)
där det också finns björk och gran. Beståndet är av medelålder. Dominerande arter i undervegetationen är lingon,
odon, ljung och kråkbär.
Kraftverk 38
Kraftverk 38 placeras på en låg bergsrygg och en frisk mo
(MT) vid kanten av bergsryggen. På bergsryggen finns ett
cirka 20-årigt gallrat tallbestånd med inslag av gran och
en. I sänkorna bland klipporna växer björk, salix och rönn.
Dominerande arter i undervegetationen är ljung, lingon
och odon. På den friska mon är det talldominerade beståndets ålder cirka 30–40 år. I buskskiktet finns också rönn och
salix.
Servicevägen till kraftverk 38 dras vid södra kanten av
ett stort skogsförnyelseområde. Skogstypen varierar från
tämligen torr mo (VT) till frisk mo (MT). På skogsförnyelseområdet finns ett cirka en meter högt plantbestånd som är
björkdominerat och tätt, speciellt på det område där det är
frisk mo. Skogsförnyelseytan gränsar till ett grövre granbestånd och ett gallringsbestånd av tall.
Kraftverk 39
Kraftverk 39 och dess serviceväg placeras på ett vidsträckt
skogsförnyelseområde. Servicevägen ska enligt planerna
byggas söderut från kraftverk 37. På platsen för kraftverket
är skogstypen tämligen torr mo och det finns rikligt med
platser där berget kommer i dagen. På området finns ett
ungt plantbestånd med bl.a. björk, tall, rönn och salix.
Kraftverk 40
Kraftverk 40 placeras på en bergsbacke som utgör en del
av ett vidsträckt skogsförnyelseområde. På bergsområdet
finns en mosaik av kala klippor och mycket små försumpade områden i sänkorna. Dominerande arter på platsen
är odon och ljung. Det finns också rikligt med kråkbär och
lingon. På bergsområdet består trädbeståndet av en samt
gran-, tall- och björkplantor, som överståndare i närområdena har främst tallar sparats.

Figur 11‑55 Ungt plantbestånd på platsen för kraftverk 37.

Figur 11‑56 Platsen för kraftverk 38.

Figur 11‑57 Kraftverk 39 placeras på ett skogsförnyelseområde.

Figur 11‑58 Platsen för kraftverk 40.
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Vägen till kraftverk 40 går över en utdikad tallmyr (Ledmossen)
där dikena delvis har vuxit igen. På tallmyren finns ett talldominerat bestånd som är glest och tvinvuxet. Dominerande
arter på tallmyren är ljung och dvärgbjörk. Även hjortron,
getpors och kråkbär förekommer rikligt. Ställvis på dikeskanterna finns det också rikligt med daggört.
Kraftverk 41
Kraftverksplats nummer 41 placeras på ett lågt område där
berget kommer i dagen. Områdets södra och västra sidor
gränsar till ett skogsförnyelseområde. På området där berget kommer i dagen är det dominerande trädslaget tall,
men det förekommer också gran och en. Områdena med
berg i dagen täcks av ett tätt lavtäcke. I bergets sänkor växer också lingon och ljung. Trädbeståndet består av gamla
tallar. På området finns också några hålträd. Platsen är en
av de mest representativa av de byggplatser som placeras på
bergsområden och den är eventuellt ett sådant objekt som avses i 10 § i skogslagen. Kraftverket placeras intill en befintlig
skogsbilväg. Servicevägen ordnas genom att den befintliga skogsbilvägens bärighet förbättras.
Söder om kraftverksplatsen har observationer av flygekorre gjorts. Själva platsen för kraftverket är ett kargt bergsområde där det inte finns skog som lämpar sig som livsmiljö för flygekorrar.

Figur 11‑59 Platsen för kraftverk 41.

Figur 11‑60 Platsen för kraftverk 42.

Kraftverk 42
Kraftverket placeras på ett småskaligt, kraftigt kuperat
bergsområde. Trädbeståndet består av cirka 30 år gamla
tallar som står ganska tätt. Beståndet har också gallrats och
de fällda träden har lämnats kvar på marken. Vegetationen i
fältskiktet är sparsam och består främst av ljung och lingon.
Väster om byggplatsen finns grandominerad blandskog på
frisk mo och i öster gränsar berget till ett skogsförnyelseområde. För det här kraftverket fanns ännu på sommaren
ingen plan för serviceväg.
Kraftverk 43
Vindkraftverk 43 placeras i ett cirka 20-årigt gallringsbestånd av tall där det finns granplantor och en som underväxt. Skogstypen är tämligen torr mo av lingontyp (VT)
och dominerande arter i undervegetationen är lingon och
ljung. Då terrängutredningen gjordes fanns ännu ingen
plan för serviceväg till det här kraftverket.
Kraftverk 44
Vindkraftverk 44 placeras på tämligen torr mo (VT) i ett cirka 20-årigt gallringsbestånd av tall. Beståndet har inslag av
en och björk. Dominerande arter i undervegetationen är
ljung, odon, kråkbär samt skogsstjärna. Området är bergigt
och områdena med mineraljord är ställvis försumpade. Då
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Figur 11‑61 Ungt tallbestånd på platsen för kraftverk 43.

Figur 11‑62 Platsen för kraftverk 44.

Figur 11‑63 Platsen för kraftverk 45.

terrängutredningen gjordes fanns ännu ingen plan för serviceväg till det här kraftverket.
Kraftverk 45
Kraftverk 45 placeras på toppen av ett berg vid Lilla
Sandjärvs sydspets. Trädbeståndet är talldominerat, men
det finns också inslag av gran, ställvis finns också en och
björk. Tallbeståndet är av medelålder. Klipporna täcks av
renlav och i sänkorna finns också ljung och lingon. Kring
bäcken som rinner ut i Lilla Sandjärv väster om kraftverk 45
finns grövre granbestånd där flygekorrar förekommer. Då
terrängutredningen gjordes fanns inga uppgifter om hur
servicevägen till kraftverk 45 planeras.
Kraftverk 46
Den planerade platsen för kraftverk 46 ligger i ett öppet
björkbestånd intill ett skogsbruksdike. Björkbeståndet på
gammal åkermark har en ålder av cirka 40–50 år. Som underväxt finns också gran och en.
Servicevägen till kraftverk 46 ska enligt planerna byggas direkt från Björneborgsvägen. I närheten av
Björneborgsvägen dras servicevägen genom ett ungt tallplantbestånd som på den södra sidan gränsar till ett grövre
tallbestånd. Servicevägen byggs i närheten av ett skogsbruksdike och efter tallplantbeståndet går vägen genom
ett tätt, ungt granbestånd som finns intill diket.

Figur 11‑64 Planerad plats för kraftverk 46.
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Kraftverk 47
Byggplatsen ligger på gränsen mellan ett kalhygge och ett
grövre gallringsbestånd av gran på frisk mo (MT). På det kalhuggna området delvis på berggrund öster om kraftverket
har tallar lämnats kvar som fröträd. Sydväst om kraftverksplatsen söder om traktorspåret finns en livsmiljö för flygekorrar. Till skillnad från området där flygekorrar håller till
saknar granbeståndet väster om kraftverksplatsen lövträd,
med undantag av två ensamma stammar. Vid roten av dem
fanns ingen spillning av flygekorrar. Platsen för kraftverket
ligger i omedelbar närhet av bäcken Sonninoikonen. Den
här bäcken har dock rätats ut och är därför inte ett sådant
objekt som avses i 17 § i vattenlagen.
Servicevägen till kraftverk 47 går längs ett körspår där
en skogsmaskin har kört till ett avverkningsområde. I vägens omedelbara närhet, på dess södra sida, finns ett revir
för flygekorrar och på den norra sidan finns ett grövre gallringsbestånd av gran (mera on flygekorrar i kapitel 11.7).
Inga tecken på flygekorrar observerades dock längs den
planerade servicevägens sträckning eller i granskogen norr
om vägen.

Figur 11‑65 Byggplatsen för kraftverk 47.

Kraftverk 48
Kraftverk 48 placeras på ett område som är torr mo av
ljungtyp (CT) och berg. Tallbeståndet på området är i
underproduktion och cirka 60 år gammalt. Tallbeståndet
har underväxt av björk och en. Dominerande arter i
fältskiktet är bl.a. lingon, ljung, kråkbär och odon. Platsen
för kraftverk 48 klarnade först på sensommaren, så det
fanns inga uppgifter om hur servicevägen planeras.
Kraftverk 49
Platsen för kraftverk 49 klarnade först på sensommaren, så
det fanns inga uppgifter om hur servicevägen planeras.
Kraftverket placeras på ett skogsförnyelseområde där tallbeståndet nyligen har avverkats. Den planerade byggplatsen är tämligen torr mo av lingontyp (VT) där de dominerande arterna är lingon och blåbär. På området finns också
låga bergsryggar där lingon och ljung dominerar. I de små
sänkorna mellan bergsknallarna finns bl.a. odon och getpors.
11.4.3.4 Naturmiljö vid kraftledningssträckningen
Kännetecknande för naturmiljön på kraftledningens sträckningsalternativ är tämligen torra moar med ungt tallbestånd. Dominerande arter i fältskiktet på moarna är lingon, men ofta har också ljung en påfallande täckningsgrad. I
bottenskiktet är väggmossan dominerande, på högre platser i terrängen olika arter av renlav. I buskskiktet finns ställvis
rikligt med en. De tämligen torra moarna är ställvis försum-
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Figur 11‑66 Kraftverk 48 placeras i ett bestånd av bergstallar.

Figur 11‑67 Kraftverk 49 placeras på ett skogsförnyelseområde.

pade med stor björnmossa samt tallvitmossa och klubbvitmossa. Då innehåller fältskiktet förutom lingon också ofta
klotstarr, odon, getpors och skogsfräken. Endast sällan har
försumpningen av skogarna gått så långt att myrmarker
har uppstått, men några mindre fläckar med kärrmyr och
moartad tallmyr förekommer. De här små myrmarksfläckarna i sänkorna i terrängen har till största delen dikats ut.
Kraftledningslinjerna tangerar också de utdikade kantzonerna av Stormossens, Isokeidas och Etelämäenkeidas moss-

områden. De här mossarnas kantzoner är oftast av typen ristallmossförändringar, mera sällan moss- eller kärrmyrförändringar. En del av de utdikade områdena är endast delvis förändrade och en del har torrlagts till torvmoar.
Variation i landskapet av tämligen torra moar ger förutom de försumpade sänkorna också de områden där berget kommer i dagen. Områdena där berget kommer i dagen är typiskt en mosaik av tämligen torra moar och torra
moar samt högt belägna platser täckta av enbart renlav. På
bergsområdena vid kraftledningens sträckning växer träden ofta relativt bra och på många områden har skogsvårdsåtgärder vidtagits. Grandominerade skogar är mycket
fåtaliga och utgör en liten areal av området. Lummigare
skog finns endast på sträckningsalternativ 1B längs bäckarna/dikena.

11.4.4 Konsekvenser för vegetation och
naturtyper: ALT 1 och ALT 2
11.4.4.1 Konsekvenser för vegetation och naturtyper
under byggtiden
De viktigaste konsekvenserna i byggskedet beror på att
träd måste fällas och ytjorden röjas bort på byggområdena (servicevägar, vindkraftverkens fundament). På grund
av den påtagligt bergiga terrängen kan man anta att det
kommer att krävas mycket sprängningsarbete då servicevägarna ska byggas. Sprängningsarbetet är den bullrigaste
delen av byggarbetet och det ger också upphov till vibrationer. Medan byggarbetet pågår kan också lokala dammolägenheter förekomma.
Ett betydande antal av de planerade vindkraftverken
placeras på bergiga områden. Skogar på berg är i Södra
Finland definierade som en naturtyp som ska bevaras
(LC) (Raunio m.fl. 2008). Den stora andelen bergsområden
gör området speciellt känsligt med tanke på byggandet.
Vegetationen på bergen är slitagekänslig och speciellt lavarna nöts lätt bort. Förutom att lavarna är slitagekänsliga förnyas de också långsamt. Speciellt renlavsarterna har
konstaterats vara mycket känsliga för slitage och fönsterlav som varit utsatt för stora slitageskador kan behöva upp
till 90 år för att åter bilda ett normalt lavtäcke (Ahti 1953).
Bland lavarna på projektområdets bergiga områden finns
en riklig förekomst av bl.a. fönsterlav, grå renlav och gulvit
renlav. Medan byggarbetet pågår kommer människor och
maskiner som rör sig på området på grund av arternas slitagekänslighet att orsaka förändringar på större områden än
själva byggområdena. Utanför byggområdena är förändringarna tillfälliga, men av ovan nämnda orsaker tar det tiotals år för vegetationen att återhämta sig. På de egentliga byggplatserna och områdena där servicevägarna byggs

blir förändringarna bestående, då den ursprungliga naturen förändras till byggd miljö.
Projektområdet är nu ett relativt vidsträckt, obebyggt
och enhetligt skogsområde vars karaktär kommer att förändras till följd av byggandet. De flacka bergsområdena i
Ömossa och de försumpade tallmyrarna i sänkorna mellan
bergen utgör en särpräglad natur som skogsbruksåtgärderna visserligen i hög grad har bearbetat. Lavvegetationen
på de områden där berget kommer i dagen är heltäckande och slitageskadorna är i dagsläget obetydliga. Typiskt
för finländska skogar är ett täckande nät av skogsbilvägar,
men på projektområdet finns ganska litet skogsbilvägar. På
grund av de servicevägar som vindkraftsparken kräver kommer det obebyggda skogsområdets särdrag att förändras,
även om de områden som bebyggs utgör endast några
procent av hela projektområdets areal. Servicevägarnas inverkan på ytvattnet har behandlats i kapitel 11.3.
De värdefulla naturobjekten på projektområdet (de objekt som presenteras i kapitel 11.4.3.2 och de kraftverksplatser som har de betydelsefullaste naturvärdena såsom 3 och
41) kan beaktas i den fortsatta planeringen av projektet så
att de negativa konsekvenserna kan minskas.
11.4.4.2 Elöverföringens inverkan på vegetation och
naturtyper
De största konsekvenserna av kraftledningsprojektet med
tanke på vegetationen och naturtyperna uppkommer under byggtiden. Träden röjs bort där ledningsgatorna ska
byggas och dessutom hålls kantzonerna fria från träd.
Under byggtiden körs tunga arbetsmaskiner på ledningsområdet, vilket kan skada vegetationen på ett större område än enbart ledningsgatan. Speciallt slitagekänsliga på
projektområdet är de lavklädda bergsområdena, där det tar
mycket lång tid för lavtäcket att återhämta sig. Under drifttiden röjs vegetationen på ledningsgatan regelbundet.
Kraftledningarna dras främst genom moskog som används som ekonomiskog. Trädbeståndet på projektområdet är till stor del ungt. Därför bedöms elöverföringen inte
medföra några kännbara konsekvenser för naturens mångfald i områdets skogar.
De områden där naturen är mest värdefull på kraftledningsområdet är ett revir för flygekorre på sträckning 1B
samt de myrmarksområden som är i naturtillstånd eller,
trots utdikning, i ett tillstånd som påminner om naturtillstånd. Av dessa myrmarksområden kan man nämna ett cirka 20 hektar stort myrmarksområde öster om den nordligare elstationen. De mellersta delarna av myrmarksområdet
är inte utdikade och på basis av vegetationen utgör det här
området fuscum-tallmosse, risrik tallmyr samt näringsfattig
lågstarrmosse.
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Beaktansvärda objekt i närheten av kraftledningens
sträckning är flygekorrevir (sträckningsalternativ 1A och
1B), fåran Åkrokarna, som delvis har bevarats i ett tillstånd
som påminner om naturtillstånd (sträckningsalternativ 1A)
samt vid Stora Sandjärv de översvämningsdrabbade våtmarkerna Bellasviken, Båthusfladan och öster om den sistnämnda en liten trädbevuxen våtmark (sträckningsalternativ 1A).

tydelse för projektets konsekvensbedömning uppskattas
dock vara liten.
De värdefulla naturobjekten på projektområdet har
granskats generellt. På grund av projektområdets storlek
är det möjligt att det på projektområdet kan finnas andra
små arealer med värdefulla skogsnaturobjekt som inte har
observerats vid undersökningen av terrängen.

11.4.4.3 Vindkraftsparkens inverkan på vegetation
och naturtyper under driften
Då vindkraftsparken byggs kommer det vidsträckta obebyggda skogsområdets särdrag att förändras, fastän den
egentliga byggnadsarealen utgör endast några procent
av hela projektområdets areal. Vindkraftsparken bedöms
inte påverka vegetationen och naturtyperna under driften.
Vindkraftsparker orsakar under normala förhållanden under driften inga utsläpp som kunde påverka vegetationen
i omgivningen kring byggområdena.

11.5

11.4.5 Projektet genomförs inte ALT 0
Om vindkraftsparken inte byggs kommer områdets vegetation och naturvärden att förbli som nu. Bevarandet av naturvärdena och deras utveckling påverkas av skogsbruksåtgärderna på området.

11.4.6 Möjligheter att minska och lindra de
negativa konsekvenserna
Projektets inverkan på vegetationen är som störst under
byggtiden, men under driften är den obetydlig. Inverkan
på vegetationen kan förhindras i byggskedet genom noggrann planering av servicevägarnas, jordkablarnas och
kraftledningens placering.
Projektets negativa inverkan på naturmiljön kan lindras
genom att begränsa byggåtgärderna till ett så litet område som möjligt. Om kraftverk som planerats på värdefulla
områden eller i sådana områdens omedelbara närhet kan
flyttas innebär det minskad inverkan på värdefulla naturobjekt.

11.4.7 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Terrängarbetena gjordes vid en tidpunkt då endast planen
för placering av kraftverk och servicevägar enligt projektalternativ 1 fanns tillgänglig. Då projektplanen framskred uppkom projektalternativ 2, där byggplatserna för vindkraftverk
7, 13, 11 och 31 har flyttats och planerna för servicevägarna
har ändrats. I samband med den fortsatta planeringen av
projektet är det skäl att precisera utredningarna beträffande de nya kraftverksplatserna. Osäkerhetsfaktorernas be-
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Fågelbestånd

11.5.1 Utgångsinformation och
bedömningsmetoder
För MKB-förfarandet gjordes en utredning av fågelbeståndet på projektområdet.I samband med den utreddes de
fåglar som häckar på området och de som flyttar via området.
Avsikten med utredningarna var speciellt att utreda förekomsten av skyddsmässigt viktiga arter på projektområdet så att det går att bedöma hur vindkraftverken kommer
att påverka dem. De arter som med tanke på fågelskyddet
är viktigast i samband med det aktuella projektet ansågs
vara speciellt de fågelarter som enligt 46 § och 47 § i naturvårdslagen är hotade eller särskilt skyddskrävande, de fågelarter som finns med i boken om klassificeringen av nationell och regional hotstatus för arter i Finland (Suomen lajien valtakunnallinen ja alueellinen uhanalaisluokitus, Rassi
m.fl. 2001) samt de arter som finns upptagna i bilaga I till
Europeiska Unionens fågeldirektiv (Rådets direktiv 79/409/
EEG) och vilkas livsmiljöer medlemsstaterna borde skydda
genom specialåtgärder. Jämsides med dessa skyddsklassificeringar fäste man i utredningarna vikt vid de arter som
enligt uppgift är känsliga för vindkraftverkens påverkan
(bl.a. rovfåglar och tranor). För fågelutredningens terrängarbeten svarade fågelskådaren Turo Tuomikoski.
Häckande fågelbestånd
Det häckande fågelbeståndet på projektområdet kartlades
sommaren 2009 enligt de metoder för linje- och punkttaxering samt sommaratlastaxering som allmänt används vid
inventering av landfåglar. Linjetaxering användes för utredning av områdets allmänna fågelbestånd och den genomsnittliga fågeltätheten på området. Under terrängarbetets
gång gjordes sammanlagt tre linjetaxeringar på området.
Taxeringslinjernas sammanlagda längd var 14,5 km (taxeringslinjens längd var ca 0,8 km/km2). Linjetaxeringarna
gjordes 23.6–1.7.
Punkt- och sommaratlastaxering gjordes för att få noggrannare information om de områden där de planerade
vindkraftverken, behövliga kraftledningar och servicevägar
ska byggas. På varje vindkraftverks förläggningsplats gjor-

Foto: Turo Tuomikoski.

des en punkttaxering där alla fågelarter som observerades
vid punkten samt deras revir antecknades. Vid taxeringen
låg tyngdpunkten speciellt på omgivningen kring de förläggningsområden där kraftverk planeras, men också hotade arters potentiella häckningsmiljöer (bl.a. grövre granskogar och öppna mossar) undersöktes för att kartlägga förekomsten av hotade arter i terrängen. Punkttaxeringarna
och kartläggningarna enligt sommaratlasmetoden gjordes
26.5–13.6 och i samband med dem gjordes också allmänna
observationer av områdenas naturmiljö och vegetation.
Dessutom erhölls information om hökrevir och kända
boplatser på projektområdet och i dess närhet av lokala fågelskådare och ringmärkare. Denna information beaktades
då projektets konsekvenser för fågelbeståndet bedömdes.
Beträffande enskilda arter utreddes i samband med MKBförfarandet var havsörnen har kända revir i förhållande till
området för Ömossa vindkraftspark genom information
från WWF:s havsörnsarbetsgrupp.
Det häckande fågelbeståndet vid de olika sträckningsalternativen för elöverföringen utreddes inte separat i samband med MKB-förfarandet, utan dessa områdens fågelbestånd uppskattades i första hand med hjälp av granskning
av kartan och flygfoton samt spridda observationer som
samlats i samband med utredningen av fågelbeståndet på
vindkraftsparkens område.

Flyttfåglar
Fåglar som flyttar via projektområdet utreddes under MKBförfarandet genom flyttobservationer i terrängen under
fåglarnas vår- och höstflyttningsperioder. På grund av områdets skogskaraktär gjordes flyttobservationerna inte heltäckande under hela flyttperioden utan de koncentrerades
speciellt till toppdagarna för de fågelarter som är typiska
för området (bl.a. dagrovfåglar, grågås, ringduva).
Vårflyttningen iakttogs i samband med bedömningen
av konsekvenser för fåglarna under sammanlagt 7 dagar
(cirka 38 timmar) 11–26.4.2009. Flyttningen studerades från
tre platser, nämligen bergen öster om Stora Sandjärv, norra ändan av Lilla Sandjärv samt Jäneskallio öster om Back.
Den vidaste utsikten över projektområdet hade man från
observationsplatsen vid Stora Sandjärv, där en vid utsiktssektor öppnade sig mot väster över det planerade projektområdet. På Jäneskallio låg tyngdpunkten i observationerna på de fåglar som flyttade via åkrarna i Ömossa och Back.
Genom observationerna ville man utreda var deras flyttstråk går i förhållande till projektområdet. Under den tid
då flyttobservationerna gjordes antecknades alla fågelarter
som sträckte via planområdet, antalet individer och flygriktning samt om möjligt också fåglarnas uppskattade flyghöjd och -avstånd från projektområdet. I regel studerades
flyttningen från soluppgången till middagstid. Under vissa
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observationsdagar studerades flyttningen också på eftermiddagen för att bedöma rovfåglarnas flyttstråk, bl.a. ormvråk, fiskgjuse och havsörn. Observationerna gjordes speciellt vid sädgässens och dagrovfåglarnas huvudsakliga flyttperiod. Därför fick man den bästa bilden av områdets betydelse för flyttningen speciellt för de här artgrupperna.
Fåglarnas höstflyttning iakttogs hösten 2009 under sammanlagt fem dagar (observationstid cirka 33 timmar) under perioden 19.9–1.10. Liksom vid vårflyttningen gjordes observationerna från berget öster om Stora Sandjärv.
Tidpunkten för flyttobservationerna valdes med avsikt att
speciellt studera huvudflyttningen för de tranor som i koncentrerade flockar flyttar genom Österbotten så att det
gick att få så mycket information som möjligt om antalet
tranor som flyttar via projektområdet.
Konsekvensbedömning
Den planerade vindkraftsparkens inverkan på fågelbeståndet bedömdes under MKB-förfarandet utgående från undersökningar om hur vindkraftverk påverkar fåglarna. Under
de senaste åren har man speciellt i USA och Mellaneuropa
undersökt hur fåglar påverkas av landbaserade vindkraftverk. Från Finland finns däremot mindre forskningsrön på
grund av att endast ett litet antal vindkraftverk har byggts i
landet. Projektets inverkan undersöktes separat i fråga om
häckande respektive flyttande fåglar. Viktiga påverkningsmekanismer när det gäller häckande fåglar var speciellt de
störningar som vindkraftverken och byggandet av dem
orsakar samt eventuella kollisionsrisker för individer som
häckar på området. Dessa aspekter undersöktes med hjälp
av information från litteraturen samt insamlat material om
fåglarna på området. I fråga om flyttfåglarna studerades
speciellt läget för flyttstråken för de arter som sträcker genom området i förhållande till projektområdet. Dessutom
gjordes en kvalitativ bedömning av olika arters kollisionsrisk och de eventuella kollisionsriskernas storlek.

11.5.2 Påverkningsmekanismer
Allmänt taget kan vindkraftverkens inverkan på fåglarna
och fågelbeståndet indelas i tre huvudklasser med olika
påverkningsmekanismer. De här påverkningsklasserna är:
1. Konsekvenser för områdets fågelbestånd till följd av att
livsmiljön förändras när en vindkraftspark byggs
2. Störningar och hinder som vindkraftsparken ger
upphov till på fåglarnas häcknings- och födoområden,
på förbindelsestråken mellan dem samt på flyttstråken
3. Kollisionsdödlighet orsakad av vindkraftsparken och
dödlighetens inverkan på områdets fågelbestånd och
‑populationer
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Förläggningsplatsens karaktär där en vindkraftspark byggs
är avgörande för vilka faktorer som blir de mest avgörande för projektets inverkan på fågelbeståndet. På landområden placeras vindkraftverken och därtill hörande funktioner ofta direkt i närheten av olika fågelarters häckningsmiljöer. Därför kan inverkan på fågelbeståndet när det gäller sådana projekt förutses främst bero på att livsmiljöerna
förändras och att ökade störningsfaktorer uppkommer på
fåglarnas häckningsområden.
Kollisionsrisker
Den fågelpåverkan som har fått mest publicitet under de
senaste åren när det gäller vindkraftverk är den kollisionsrisk som kraftverken orsakar för fåglarna och den fågeldödlighet detta medför. Det är då fråga om att fåglar kolliderar inte bara med själva kraftverken utan också med andra
konstruktioner som hör till vindkraftsparken, till exempel
elöverföringens kraftledningar. Enligt de undersökningar
som har gjorts är kollisionsdödligheten på en stor del av
vindkraftsparkernas områden dock relativt liten och omfattar som mest enstaka fåglar årligen per kraftverk (Percival
2005, Koistinen 2004). Enligt undersökningar kan största
delen av fågelarterna tämligen effektivt väja för vindkraftverk som kommer i deras väg eller flyga tillräckligt långt
ifrån dem för att undvika kollisioner, vilket minskar den fågeldödlighet som kraftverken ger upphov till. Till exempel
i de undersökningar som gjordes på vindkraftsområdet i
Flandern i Belgien uppskattades sannolikheten för en kollision för alla mås- och tärnarter vara mindre än 0,2 % för de
individer som flyger på området mellan kraftverkens maximihöjd och vattenytan (Everaert & Kuijken 2007). I litteraturen nämns dock också vissa exempel på hög kollisionsdödlighet för hotade eller känsliga arter (bl.a. i Zeebrugge
i Belgien, Navarra i Spanien och Altamont Pass i USA). Det
här visar hur viktigt det är att välja vindkraftverkens förläggningsplatser med omsorg och att den tekniska planeringen görs noggrant för att vindkraftsparken inte ska orsaka
kollisionsdödlighet. De siffror som har förekommit i offentligheten om ovanligt hög kollisionsdödlighet har i allmänhet rapporterats från områden där fåglarnas flygaktivitet
av naturen är hög och där sättet att placera ett stort antal
vindkraftverk i närheten av fåglarnas aktiva flygområden
(bl.a. smala pass, åsar, ledlinjer som fåglarna följer vid flyttningen) ofta kan ifrågasättas.
Den kollisionsrisk som en vindkraftspark ger upphov till
påverkas mest av de allmänna väderförhållandena på området, den allmänna topografin och terrängformerna, vindkraftsparkens storlek, vindkraftverkens storlek, konstruktion och rotationshastighet samt områdets fågelmängder
och deras flygaktivitet. Förutom beroende på miljöförhål-

landena varierar olika fågelarters utsatthet för kollisioner
med vindkraftverken betydligt också enligt artens fysiska
egenskaper och flygbeteende. Risken är störst för stora fågelarter med långsamma rörelser, bl.a. rovfåglar, lommar
och storkar, eftersom deras möjligheter till snabba väjningsrörelser är mera begränsade. Stora fåglars utsatthet
för miljöförändringar till följd av vindkraftverken accentueras ytterligare av deras långsamma livscykel och reproduktionshastighet. Därför kan redan en liten ökning av dödligheten bland vuxna individer påverka deras populationsutveckling på området.
När det gäller den kollisionsrisk som mänsklig verksamhet
ger upphov till för fåglarna kan vindkraftverkens betydelse
dock anses vara tämligen obetydlig på grund av det ringa
antalet vindkraftverk i förhållande till andra byggnader och
konstruktioner som människorna har byggt. Det här gäller
trots att det har byggts allt fler vindkraftverk under de senaste åren till följd av åtgärderna för att främja förnybar energi. På landområden i Finland löper fåglar den största risken
att kollidera med människans konstruktioner i vägtrafiken
samt med byggnader, vilka tillsammans har uppskattats orsaka närmare 5 miljoner fåglars död årligen (Tabell 11-2). På
havsområdena orsakas fågeldöd speciellt nattetid av upplysta fyrar. Efter en livlig flyttningsnatt har man i värsta fall hittat
hundratals döda fåglar där, då de har kolliderat med fyrbyggnaden eller flugit sig trötta kring fyrens sken och dött av utmattning. När det gäller fyrar ökar kollisionsrisken speciellt
på grund av deras sken som lockar till sig fåglar som flyttar på
natten (den s.k. fyreffekten). De flyghinderljus som används
på vindkraftverk har inte på långt när samma effekt som fyrarna, och därför har ingen liknande massdöd av fåglar som
vid fyrar märkts vid vindkraftverk.
Tabell 11‑2. Uppskattad kollisionsdödlighet för fåglar vid konstruktioner
som människor byggt samt i vägtrafiken i Finland (Koistinen 2004)

Kollisionsobjekt
Elnät
Telefon- och radiomaster
Byggnader på natten
Byggnader på dagen (inkl. fönster)
Fyrar och strålkastare
Finlands nuvarande vindkraftverk (ca 120 st)
Vägtrafik
*)

Döda fåglar/år
200 000
100 000
10 000
500 000
10 000
120*
4 300 000

uppskattningen uppdaterad enligt det nuvarande antalet vindkraftverk

Störningar
Utöver kollisionsdödligheten vid vindkraftverken kan fågelbeståndet också allmänt taget störas av att kraftverken
byggs och av att hinder uppkommer. Detta kan förändra
fåglarnas invanda beteendemönster på projektområdet

och i dess näromgivning. Med störningar (att fåglar blir
störda) avses i det här sammanhanget att fåglarna söker
sig längre bort från vindkraftverkens närhet, vilket kan begränsa mängden födo- eller reproduktionsområden som är
lämpliga för fåglarna samt försvåra deras tillgång på näring
och möjligheter att hitta häckningsplatser. Störningar som
vindkraftverk kan orsaka för fåglarna är till exempel ökad
mänsklig aktivitet på projektområdet, buller från vindkraftverken samt de visuella effekter som vindkraftskonstruktionerna kan ge upphov till för fåglarna. Det kan dock förutses att fåglarna kommer att acklimatisera sig till de två
sistnämnda effekterna under åren efter att vindkraftsparken har byggts.
Undersökningar har visat att det finns stora skillnader
mellan olika arter i fråga om känslighet för störningar. Den
varierar från mindre än tio meter (bl.a. strandskata, tofsvipa, vitkindad gås, blå kärrhök, gråtrut) till som mest 1–3
kilometer (bl.a. lomfåglar och sjöorre på havsområdet).
Störningen från vindkraftverken har bedömts vara störst
för fåglar som rastar och söker föda och som inte nödvändigtvis har vant sig vid vindkraftverken på området. För det
häckande fågelbeståndet har inverkan huvudsakligen varit
mindre. I litteraturen anges i allmänhet att maximiavståndet för störningar från vindkraftverk är 500–600 meter. På
längre avstånd än detta borde inga påtagliga störande effekter förekomma annat än i undantagsfall.
Hindrande effekter
Jämsides med de konsekvenser som drabbar häckningsoch födoområdena kan vindkraftsparkerna också ge upphov till s.k. hindrande effekter, där kraftverken eller kraftverksområdena hindrar fåglar från att utnyttja de invanda
flygstråken vid flyttning eller då de söker föda. Då kan fåglarna bli tvungna att ta en omväg kring hindret. Speciellt
om det är fråga om stora vindkraftsparker på fåglarnas
regelbundna flygstråk kan det ha betydelse för fåglarnas
dagliga energibehov och därmed deras allmänna livsduglighet. För flyttfåglarna har ett enstaka vindkraftverksområde och väjningen för det ansetts ha tämligen liten betydelse för flygsträckans längd och fåglarnas energibehov som
helhet under flyttningen, även om den här konsekvensen
kan bli större då antalet områden med vindkraftsparker på
fåglarnas flyttstråk ökar.
Förändringar i livsmiljön
De direkta förändringarna i livsmiljön till följd av en vindkraftspark är i allmänhet ganska små på grund av att ett
vindkraftverk kräver en ganska liten markareal. Betydelsen
av de direkta förändringarna av livsmiljön för områdets fågelbestånd kan dock beroende på platsen i undantags-
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fall framträda tydligare om 1) byggarbetet sker i livsmiljöer
som är mycket känsliga eller ovanliga på området, 2) förändringarna av byggåtgärderna också sträcker sig utanför
de egentliga byggarealerna via exempelvis förändrade hydrologiska förhållanden, 3) vindkraftskonstruktionerna erbjuder livsmiljöer för nya eller annars på området fåtaliga
arter, vilket ger möjlighet för dessa arter att föröka sig, eller
4) vindkraftsbyggandet innebär en påtaglig fragmentering
av livsmiljöerna, speciellt inverkan av vägar och kraftledningar, vilket vindkraftverkens störande och hindrande effekter ytterligare kan förstärka.

11.5.3 Nuvarande situation
Häckande fågelbestånd på vindkraftsparkens område
Ömossa vindkraftspark placeras på ett område som till
största delen karakteriseras av vidsträckta bergsområden,
där vegetationen främst består av barrträdsdominerade
skogar som behandlats på olika sätt. Den genomsnittliga
fågeltätheten på projektområdet var enligt linjetaxeringarna cirka 134 par/km2, vilket är betydligt mindre än den
genomsnittliga fågeltätheten i Södra Finland. Att fågelbeståndet på området är så litet förklaras av de skogsbruksåtgärder som vidtagits på området samt att området är
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kargt. Dominerande arter på projektområdet är tättingarter som är typiska för barrskogar och barrträdsdominerade blandskogar, bl.a. bofink (35,0 par/km2), lövsångare (15,0
par/km2), rödhake (10,9 par/km2) och kungsfågel (14,5 par/
km2) samt trädpiplärka (7,3 par/km2) och grå flugsnappare
(8,0 par/km2) som trivs i ljusa bestånd av bergstallar och vid
kanterna av kalhyggen. Fågeltätheterna är störst i de norra
delarna av projektområdet där det ännu finns grövre, grandominerade blandskogar. På de här områdena finns också
observerade revir för arter som är typiska för granskogar
(bl.a. kungsfågel, gransångare, järpe och domherre). Av arter som har skyddsmässig betydelse i klassificeringen av
hotstatus för arterna i Finland är antalet par av gransångare, som klassificeras som sårbar, speciellt i projektområdets
norra del tämligen stort (cirka 8,0 par/km2), vilket avspeglar
att livsmiljöer som lämpar sig för den här arten finns i områdets norra del.
Bergsområdena i projektområdets mellersta och södra
delar avviker dock betydligt från resten av projektområdet i fråga om fågelbestånd. Den mest beaktansvärda arten bland de häckande fåglarna på de bergiga områdena är nattskärran, som förekommer i mycket stort antal på
det planerade vindkraftsområdet i Ömossa. Vid taxeringen
i terrängen observerades nattskärra på natten på mer än 20

platser. Det innebär att antalet revir för nattskärra på området kan uppskattas till minst 16–18. Det totala beståndet
av nattskärra inom Kristinestad uppskattades år 2002 till cirka 80 revir (Nousiainen 2002), som enligt uppskattning ligger främst på områdena med bergstallar i Sidebyområdet.
Mängden lämpliga livsmiljöer för nattskärra i Södra och
Mellersta Finland är dock allmänt taget ganska begränsad.
Därför kan Ömossaområdet tillsammans med övriga områden med nattskärra i Sideby bedömas vara ett till och
med regionalt viktigt område med koncentrerat bestånd
av nattskärra. Andra för bergsområden typiska arter på projektområdet jämsides med nattskärra är också gök och rödstjärt, som trivs i ljusa tallskogar. Dessa två arters revir observerades främst på de nyssnämnda områdena.
Av skogshönsfåglar påträffades flera tjädrar vid taxeringarna av fågelbeståndet. Artens genomsnittliga täthet
på området är enligt resultaten av linjetaxeringen cirka 2,6
par per kvadratkilometer. Jämfört med de genomsnittliga tjädertätheterna enligt VFFI:s inventerade vilttrianglar
är antalet tjädrar enligt linjetaxeringarna på projektområdet i Ömossa något större än de genomsnittliga tätheterna i svenska Österbotten (cirka 1,8 par/km2), vilket dock
är betydligt mindre än tjädertätheten i exempelvis övriga
Österbotten (cirka 4,2 par/km2). Metoderna för att uppskatta hönsfågeltätheten avviker i det här sammanhanget
dock i viss mån från varandra, så jämförelsen måste anses
vara endast ungefärlig. Av skogshönsfåglar förekommer
förutom tjäder också orre regelbundet på projektområdet.
Orren trivs dock i allmänhet inte på de kargaste områdena
med bergstallar. De bästa livsmiljöerna för arten finns där-

för främst i de norra delarna av projektområdet samt i närheten av de stora mossarna vid östra kanten av området.
Rovfåglar som häckar på projektområdet är enligt observationer i terrängen åtminstone duvhök, sparvhök, ormvråk och bivråk samt slaguggla och jorduggla. Alla dessa
arters bon, med undantag av slagugglans, hittades vid taxeringen i terrängen. I stället för ett boträd för slaguggla observerades i stället en hoande hane i södra delen av projektområdet sydväst om Stensmosanneva samt en flock
med ungar på marken vid Söderändan. Lämpliga livsmiljöer för jorduggla (öppna mossar, områden kring åkrar) finns,
till skillnad från slagugglan, i mera begränsad omfattning.
Sådana finns främst i områdets södra och sydöstra delar
på de vidsträckta öppna mossområdena Stormossen och
Furmosa. I samband med fågelutredningarna observerades på dessa områden sammanlagt två revir för jorduggla.
I det ena av dem hittades förutom en vuxen fågel också
ett bo. Av dagrovfåglarna har duvhök och ormvråk boträd
i de mellersta delarna av projektområdet i Mäntykangas
och ett bivråksbo hittades i de östra delarna av området
vid Österback. Med tanke på fågelskyddet anges här inga
närmare uppgifter om var rovfåglarnas boplatser finns. På
projektområdet eller i dess närhet finns enligt WWF:s havsörnsarbetsgrupp inga kända havsörnsrevir eller kända boträd.
På projektområdet och i dess näromgivning finns flera
större vatten- och våtmarksområden. Fågelbeståndet på
dessa områden kartlades på en allmän nivå i samband med
utredningarna av fågelbeståndet. I närheten av projektområdet finns sjöarna Stora och Lilla Sandjärv. De värdefullaste

Tabell 11‑3. Arter som häckar på och i närheten av projektområdet och är betydelsefulla i skyddshänseende. Artens hotstatus = artens
klassificerade hotstatus i Finland, NT = hänsynskrävande art, RT = regionalt hotad art i Österbottens mellanboreala zon (zon 3a).
Naturvårdslagen = hotade och särskilt skyddade arter enligt 46 § och 47 § i naturvårdslagen, U = hotad art. Fågeldirektivet = art som nämns i
bilaga I till EU:s fågeldirektiv.

Art
Storlom (Gavia arctica)
Järpe (Bonasa bonasia)
Orre (Tetrao tetrix)
Tjäder (T. urogallus)
Trana (Grus grus)
Ljungpipare (Pluvialis apricaria)
Grönbena (T. glareola)
Bivråk (Pernis apivorus)
Gök (Cuculus canorus)
Slaguggla (Strix uralensis)
Jorduggla (Asio flammeus)
Nattskärra (Caprimulgus europaeus)
Spillkråka (Dryocopus martius)
Buskskvätta (Saxicola rubetra)
Gransångare (Phylloscopus collybita)
Varfågel (Lanius excubitor)

Hotstatus
NT
NT
RT
NT
NT
NT, RT
NT
VU
NT, RT

Naturvårdslagen
-

Fågeldirektivet
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Figur 11-68 Observationer av nattskärra.
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mossområdena på projektområdet med tanke på fågelbeståndet är Stormossen, Furmosa och Stensmosanneva, som
alla till stor del fortfarande inte är utdikade. Vattendragen
på projektområdet är i huvudsak tämligen karga i fråga om
växtlighet och utgör därför ingen särskilt värdefull livsmiljö
med tanke på sjöfåglar. Av de arter som skyddsmässigt är
beaktansvärda och finns upptagna i bilaga I till EU:s fågeldirektiv häckar storlom vid både Lilla och Stora Sandjärv.
Vid Stora Sandjärv häckar förutom storlom också enligt terrängundersökningarna sjö- och strandfåglar, bl.a. åtminstone knipa, kricka, gräsand, vigg, fiskmås samt vadarna
drillsnäppa och enkelbeckasin. Det häckande fågelbeståndet vid Lilla Sandjärv består av motsvarande arter men är
dock som helhet något mera begränsat. Fågelbestånden
på de utdikade mossområdena består enligt observationerna främst av arter som är typiska för myrmarksnatur.
På området häckar jämsides med ovannämnda jorduggla också bl.a. trana, ljungpipare, grönbena och ängspiplärka. På Stormossen har man byggt ett bo för fiskgjuse att
häcka i, men sommaren 2009 verkade boet inte vara bebott. Bestånden av myrmarksarter har minskat betydligt i
Södra Finland under 1900-talet till följd av att myrmarkerna
har dikats ut. De vidsträckta mossområdena på projektområdet har därför ett både lokalt och regionalt värde med
tanke på fågelarter som trivs på myrmarker.
Flyttfåglar
I Kristinestadsområdet utgör Bottniska vikens kust ett viktigt flyttstråk för speciellt sjöfåglar och måsarter samt bl.a.
storlommar både på våren och på hösten. Däremot går
tättingarnas, tranornas och dagrovfåglarnas flyttning i
Österbotten ofta tydligare över fastlandet, där flyttstråken
ofta är koncentrerade till närheten av olika ledlinjer (bl.a.
åsar, breda åfåror, vidsträckta och låglänta åkerområden).
Fåglarnas flyttstråk kan dock vanligen inte anges som tydliga linjer utan de fördelas ofta över breda korridorer, inom
vilka fåglarnas och flockarnas flyttstråk kan variera till exempel enligt fågelart eller väderförhållanden. Antalet flyttande fåglar är dock vanligen störst i flyttstråkets mellersta
del och minskar mot stråkets kanter.
Ömossa vindkraftspark placeras huvudsakligen på ett
skogsdominerat bergs- och mossområde där det inte finns
några tydliga linjer som styr fåglarnas flyttning. Därför är
fågelflyttningen på projektområdet också huvudsakligen spridd. Småfåglar och trastar utgör antalsmässigt den
största artgruppen. Större fåglar som årligen flyttar via projektområdet i litet antal är bl.a. sångsvanar och sädgäss, vil-

kas flyttstråk enligt observationerna huvudsakligen tangerar projektområdets västra kant. Väster om projektområdet finns åkerområden i Ömossa–Back, som utgör ett beaktansvärt samlingsområde för både gäss och svanar och
som i hög grad styr flyttningen genom Ömossa. En del av
de gäss som sträcker via Ömossa–Back flyger också på östra sidan om riksväg 8 över vindkraftsparkens område. Via
projektområdet flyttar enligt observationerna förutom svanar och gäss också ett litet antal arter som är typiska för
åkermiljöer (bl.a. ringduvor och tofsvipor) samt dagrovfåglar (bl.a. ormvråk och fjällvråk). Mängderna av dessa arter
påverkas sannolikt delvis av åkerområdena i projektområdets omgivning. De här arternas flyttning är liksom för
svanar och gäss också koncentrerad till området väster om
projektområdet i närheten av riksväg 8.
Den viktigaste arten på projektområdet under höstflyttningen är tranan, som ofta sträcker mycket koncentrerat
via Norra Österbotten, Suomenselkä och Österbotten. Vid
flyttningen utnyttjar tranorna stigande luftströmmar som
uppkommer vid markytan, s.k. termiker. Därför sträcker de
gärna över land. Då höstflyttningen studerades under MKBförfarandets gång observerades sammanlagt cirka 900 flyttande tranor, av vilka största delen sträckte främst över projektområdets östra delar. Vindarna påverkar ofta tydligt tranornas flyttsträck. Därför kan antalet tranor på projektområdet variera mycket mellan olika år och olika dagar. Antalet
flyttande tranor vid Bottniska vikens kustzon är i allmänhet
som störst vid ostlig och nordostlig vind som styr tranorna längre västerut. Över land flyger tranorna och dagrovfåglarna vanligen mycket högt, då de bärs av uppåtgående luftströmmar, s.k. termiker. Då sträcker de betydligt över
den höjd där vindkraftverkens rotorblad rör sig.
Havsörnar rör sig regelbundet över projektområdet i
Ömossa under både vår- och höstflyttningen. När det gäller havsörnar är det dock svårt att bestämma antalet flyttande örnar, eftersom kretsande örnar också regelbundet
observerades på projektområdet. Det var sannolikt fråga
om individer som häckar i Kristinestad och Närpes. Under
flyttobservationernas gång observerades sammanlagt 19
havsörnar (8 på våren, 11 på hösten). Deras flygstråk gick
främst via projektområdets östra och södra delar och följde
projektområdets vattenområden (Stora och Lilla Sandjärv).
Också havsörnen Meri, som utrustats med en satellitsändare på Replot, flyttade hösten 2009 främst den här vägen. Enligt lokaliseringsdata flög den efter Uttermossa och
Stora Sandjärv mot sydväst i riktning mot Västervik. Medan
utredningen av fågelbeståndet pågick sågs havsörnar fly-
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