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Tabell 16.2. De vanligaste häckande fågelarterna på projektområdena enligt punkttaxering.
Art

Dominans (%)

Bofink (Frincilla coelebs)
Lövsångare (Phylloscopus trochilus)
Rödhake (Erithacus rubecula)
Trädpiplärka (Anthus trivialis)
Koltrast (Turdus merula)
Grönsiska (Carduelis spinus)
Taltrast (Turdus philomelos)
Gransångare
bita)

(Phylloscopus

Lakiakangas

18,8

22,4

17,2

18,3

7,5

7,6

5,8

6,0

4,6

3,5

4,6

5,1

3,9

4,1

3,9

4,1

3,7

3,4

2,8

3,0

colly-

Ringduva (Columba palumbus)
Kungsfågel (Regulus regulus)

Lappfjärd

Bild 16.5. Observationerna av nattskärra under häckfågelstaxeringarna samt de för arten lämpliga habitaten på de planerade vindparksområdena.

Myrmarksfåglar
Individantalen hos de fågelarter som häckar på de glest skogbevuxna myrmarkerna på
projektområdena är relativt låga men artsammansättningen bidrar till mångfalden i
fågelbeståndet. Till myrmarksfåglarna hör bl.a. buskskvätta (Saxicola rubetra), ängs-
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piplärka (Anthus pratensis), ljungpipare (Pluvialis apricaria), småspov (Numenius
phaeopus), trana och gulärla (Motacilla flava). De öppna myrmarkerna tjänar även
som orrspelplatser. På en av myrarna inom Lakiakangas projektområde häckar även
fiskgjuse (Pandion haliaeetus), som tas upp närmare i kapitel 16.3.23.
Åkermarksfåglar
På åkrarna runt projektområdena och i skogskanterna invid åkrarna häckar vanliga
åkermarksfåglar som t.ex. sånglärka (Alauda arvensis), gulsparv (Emberiza citrinella),
björktrast (Turdus pilaris), kråka (Corvus corone), ringduva (Columba palumbus) och
tofsvipa (Vanellus vanellus). På Lappfjärdsområdet påträffades också skogsduva (Columba oenas), tornfalk (Falco tinnunculus) och storspov (Numenius arquata).
Speciellt under vårflyttningen rastar en del flyttfåglar, bl.a. svanar, gäss och tranor,
på åkerfälten i Storsjön som ligger mellan projektområdena. Ett sångsvanspar
(Cygnus cygnus) som inte häckade och tidvis även några tranor som inte heller häckade vistades också på området sommaren 2012.

Bild 16.6. Icke-häckande tranor på området Storsjön.

Sjöfåglar
På projektområdena påträffades endast ett fåtal sjöfåglar, vilket beror på bristen på
öppet vatten. Den enda insjön i de visträckta skogsmarkerna är Snörsjön i södra delen
av Lappfjärds projektområde, där man påträffade bl.a. knipa (Bucephala clangula),
bläsand (Anas penelope) och ett storlompar (Gavia arctica) vars häckning visserligen
inte kunde bekräftas. Vanliga andfåglar som kricka (Anas crecca), bläsand och knipa
observerades också i gölarna på Stormossen, en högmosse som finns i norra delen av
Lakiakangas projektområde. Vadarfåglar som finns på de planerade vindkraftsparkernas områden är bland annat enkelbeckasin (Gallinago gallinago) och skogssnäppa
(Tringa ochropus).
Det häckande fågelbeståndet och arter som bör beaktas har behandlats närmare i en
separat rapport om naturinventeringarna i området (Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistojen luontoselvitykset). De arter och partätheter som observerades vid
linjetaxeringarna har presenterats i en separat rapport om naturinventering (FCG Finnish Consulting Group Ab 2012).
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Hotade och sällsynta arter
Antalen par för hotade och skyddsvärda fågelarter som häckar på projektområdena
var i genomsnitt relativt små. Nationellt hotade arter som påträffades på de planerade
vindkraftsparkernas områden och som sannolikt häckade år 2012 var ormvråk och
bivråk (Pernis apivorus) samt gulärla vilka klassificerats som sårbara (VU) arter. Hotade skogsfågelarter som påträffades i Lakiakangasområdet var blåstjärt (Tarsiger
cyanurus), som även klassificerats som sårbar. Arten tolkades emellertid inte som
häckande i området. I samband med utredningarna av det häckande fågelbeståndet
observerades under två dagar även havsörn (Haliaetus albicilla) (VU), vars närmaste
kända bebodda revir ligger vid Kristinestads kust över sju kilometer från projektområdena.
Av regionalt hotade (RT) arter observerades på Lappfjärdsområdet (Sydboreala zonen,
Österbottens kust) tjäder, ripa och ljungpipare. På Lakiakangasområdet (Mellanboreala zonen, Österbotten) observerades endast tjäder, men enligt representanter för den
lokala jaktföreningen förekommer även ripa på området.

Bild 16.7. Morkulla (Scolopax rusticola) är en relativt vanlig häckande art på projektområdena.

På båda projektområdena har även lavskrika påträffats. Den klassificeras som en regionalt hotad och nationellt nära hotad (NT) art (SYKE 2011), så att den södra gränsen
för artens förekomstområde på västkusten går i skogsområdena söder om Lappfjärds
å (Lillandt 2012). Arten påträffades inte i kartläggningarna av häckande bestånd. I
Sydösterbotten och i södra Finland överlag har lavskrikans populationer tydligt minskat de senaste åren, närmast pga. förändringar i skogarnas struktur (Lillandt 2009).
Enligt amatörornitologer som studerar lavskrikan i Sydösterbotten har det de senaste
årtiondena funnits endast enstaka lavskrikerevir söder om Lappfjärds å, och hösten
2012 fanns det endast en individ på området. Enligt lavskriketaxeringen i Sydösterbotten (1974–2012) sträcker sig området med större bestånd endast till Tjöckån, och
söder om ån finns endast enstaka revir. Projektområdena ligger inte inom lavskrikans
häckningsområde, eftersom det numera inte finns något häckande bestånd söder om
Lappfjärds å (Lillandt 2012).
I övrigt påträffades sammanlagt elva andra nationellt nära hotade (NT) arter, och sexton arter enligt bilaga I till Europeiska unionens fågeldirektiv (Rådets direktiv
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79/409/EEG). Femton av de häckande arterna omfattas av Finlands internationella
specialansvar (EVA). Hotade och sällsynta fågelarter som observerats presenteras i
tabell 16.3. För de nationellt hotade arterna presenteras det uppskattade antalet par.
Tabell 16.3. Sannolikt eller möjligtvis häckande hotade och sällsynta arter* som observerats i häckfågeltaxeringarna på projektområdena. För de nationellt hotade arterna uppskattas antalet par som häckar på
projektområdena.
Art

Antal par

Lappfjärd

Lakiakangas

Skyddsstatus

x

x

NT, dir, EVA

x

x

VU

x

x

NT, dir, EVA

x

-

EVA

Ljungpipare
(Pluvialis apricaria)

x

x

dir

Nattskärra
(Caprimulgus europaeus)

x

-

dir

-

x

VU

x

-

dir

x

x

dir

x

x

NT

x

x

dir, EVA

x

x

EVA

-

x

VU, dir

x

x

NT, dir, EVA, RT1,
RT2

-

x

NT

x

x

dir

Småspov
(Numenius phaeopus)

-

x

EVA, RT1

Tretåig hackspett
(Picoides tridactylus)

-

x

dir, EVA

Rosenfink
(Carpodacus erythrinus)

x

x

NT

x

x

dir

-

-

NT, EVA

x

-

NT, RT1 RT2

Pärluggla (Aegolius funereus)
1–2
Ormvråk (Buteo buteo)
Berguv (Bubo bubo)
Bläsand (Anas penelope)

2–3
Gulärla (Motacilla flava)
Storlom (Gavia arctica)
Trana (Grus grus)
Göktyta (Jynx torquilla)
Sångsvan (Cygnus cygnus)
Rödstjärt
(Phoenicurus phoenicurus)
1–2
Bivråk (Pernis apivorus)
Tjäder (Tetrao urogallus)
Ängspiplärka
(Anthus pratensis)
Spillkråka (Dryocopus martius)

Järpe (Bonasa bonasia)
Drillsnäppa
(Actitis hypoleucos)
Ripa (Lagopus lagopus)
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Lappfjärd

Lakiakangas

Skyddsstatus

-

x

dir, EVA

x

x

NT

-

x

NT, dir

x

-

EVA

x

x

NT, dir, EVA

-

x

EVA

Kornknarr (Crex crex)
Grönsångare
(Phylloscopus sibilatrix)
Fiskgjuse (Pandion haliaeetus)
Kricka (Anas crecca)
Orre (Tetrao tetrix)
Knipa (Bucephala clangula)
*Skyddsstatus: VU = sårbar, NT = nära hotad, dir = art enligt bilaga I till fågeldirektivet, RT1 = regionalt
hotad, Sydboreala zonen, Österbottniska kusten, RT2 = Regionalt hotad, Mellanboreala zonen, Österbotten,
och EVA = art som omfattas av Finlands internationella ansvar.

Bild 16.8. Grönsångaren (Phylloscopus sibilatrix) är en nära hotad art som häckar på båda projektområdena.

16.3.1.4

Fågelbestånd på de preliminära platserna för kraftverken
I punkttaxeringarna på de preliminära byggplatserna för kraftverken observerades 48
fågelarter i Lappfjärdsområdet och 45 arter i Lakiakangasområdet. De observerade
arterna representerade främst de rikligaste arterna på områdena. De arter som observerades vid punkttaxeringarna har presenterats i en separat rapport om naturinventeringen (FCG Finnish Consulting Group Ab 2012). De preliminära byggplatserna för
kraftverken har ändrats något i de nu gällande planerna, men de ligger i stort sett i likadana habitattyper som taxeringspunkterna.
I punkttaxeringarna påträffades inga nationellt hotade arter. Av arterna enligt bilaga I
till fågeldirektivet observerades trana, spillkråka och orre. Dessa är högljudda arter
som observeras även på längre avstånd, varigenom de observerade fåglarnas revir
inte nödvändigtvis sträcker sig till kraftverkens omedelbara närhet. Av samma orsak
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kan observationer från taxeringspunkter som ligger nära varandra delvis gälla samma
individer. Sångsvanen torde inte heller höra till de arter som häckar på projektområdena, utan ljudobservationen gäller icke-häckande individer som stannat på åkerfälten
i närheten. De skyddsvärda fågelarter som observerats på de preliminära byggplatserna presenteras på bild 16.9.

Bild 16.9. Skyddsvärda fågelarter som observerats under häckfågeltaxeringarna.

16.3.2

Fiskgjuse
Fiskgjusboet som hittades i häckfågeltaxeringen på Lakiakangasområdet ligger som
närmast något under en kilometer från de närmaste kraftverken. På cirka 1,5 kilometers avstånd från boet finns sex och på två kilometers avstånd elva preliminära byggplatser för kraftverk.
Under observationerna av fiskgjusen sågs hanen lämna boet 14 gånger mot nordost
och återvända 12 gånger från denna riktning. Fågeln observerades en gång flyga mot
ostsydost och en gång mot norr. Under observationerna av flygrutterna sågs inga
tecken på att hanen skulle ha flugit ut mot den planerade vindkraftsparken.
I augusti cirklade de flygfärdiga ungarna också på det planerade vindparksområdet
flera kilometer (t.o.m. över fyra kilometer) från boet. Ungarnas flyghöjd var då 800–
1 000 meter.
Resultaten av flygruttsobservationerna tyder på att fiskgjusehanen under födosöket
främst flyger öster om den planerade vindkraftsparken mot nordost och ostnordost
där de sannolika födoområdena ligger. Eventuellt fiskar fågeln i fiskodlingsbassängerna som finns i Vanhakylä i Storå ådal. På under tio kilometers avstånd finns också
högmossar med gölar och små tjärnar och träsk (t.ex. Pohjasjärvi) som lämpar sig
som födoområden. Honan observerades flyga mot den planerade vindkraftsparken
endast i undantagsfall.
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Boets läge och fiskgjusens huvudsakliga födosöksrutter i förhållande till de planerade
vindkraftsparkerna visas på en separat bilagekarta som läggs fram endast för kontaktmyndigheten och under åberopande av skyddsrelaterade grunder.
16.4 Flyttfågelbeståndet
16.4.1

Allmän beskrivning
En av de viktigaste rutterna för flyttfåglarna går via den sydösterbottniska kusten.
Flera hundratusen fåglar flyttar genom området både på våren och på hösten. Den
viktigaste flygrutten för praktiskt taget alla arter som flyttar via området går längs
med kusten. En bit in i landet minskar antalet flyttande individer snabbt. För en del arter går huvudflyttningen emellertid längre in i landet, t.ex. för tranan nära riksväg 8.
Längre österut antas antalen flyttande fåglar i genomsnitt minska, men någon systematisk observation av flytten har inte organiserats tidigare.
I närheten av projektområdena finns viktiga rastplatser för gäss och svanar. Till dem
hör åkrarna i Härkmeri cirka fem kilometer väster om Lappfjärdsområdet samt åkrarna i Lillsund, Lålby och Perus nordväst och norr om Lappfjärdsområdet. Några hundra
gäss har av och till vilat på åkrarna i Storsjön i Korsbäck, som ligger mellan projektområdena. Det är främst fråga om sädgås av underarten fabalis, men även andra gäss
såsom grågås (några hundra individer) och spetsbergsgås (från några tiotal till några
hundra individer) påträffas regelbundet. På hösten spelar åkrarna en mindre viktig roll
för gässen, med undantag av vitkindad gås som blivit betydligt vanligare de senaste
åren. Efter häckningen bildar arten rätt så stora flockar i områdena kring Lappfjärd
och Perus, tills de ansluter sig till flocken i Södra Finland i slutet av augusti eller början av september. De senaste åren har det funnits 1 000–2 000 vitkindade gäss i
Lappfjärdsflocken.
Utöver gäss och svanar vilar rätt så stora mängder andra flyttande fåglar, bland annat
andfåglar och vadare, ofta på åkrarna och vattenområdena i Kristinestad. Antalen fåglar som stannar på orten varierar från år till år, beroende på väderleken och rådande
förhållanden.
Resultaten av observationerna av flyttfågelbeståndet och arter som bör beaktas med
avseende på projekten behandlas närmare i en separat rapport om naturinventeringarna i området (Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistojen luontoselvitykset).
Utifrån observationsdata kan den största kollisionsrisken anses beröra gäss och tranor
som under höstflyttningen flyger i breda plogar. Andra arter med förhöjd risk är havsörn samt andra rovfåglar som flyttar via området. Med tanke på samtliga arter som
flyttar via projektområdena är det avgörande att man lämnar tillräckligt mycket plats
mellan vindkraftsparkerna för att fåglarna ska kunna väja för kraftverken. Sannolikt
kommer det ändå inte att vara möjligt att helt undvika kollisioner. Det har emellertid
fastställts att en övervägande andel av fåglarna normalt klarar av att flyga förbi vindturbinerna.
Fåglar kolliderar med kraftverken självfallet även under nattflyttning, främst på grund
av att sikten då är betydligt sämre. Enligt undersökningar flyger fåglarna under nattflyttningen högt ovanför rotorbladens höjd, och turbinernas storlek har inte heller konstaterats påverka kollisionsrisken nattetid (Barclay 2007). Enligt observationer är kollisionsrisken för nattflyttande fåglar inte större än för dagflyttande (Rydell m.fl. 2011).
Detta beror eventuellt på att nattflyttarna flyger på flera hundra meters och upp till en
kilometers höjd.

16.4.2

Vårflyttning
Under observationerna av vårflyttningen på tre olika observationsplatser antecknades
inemot 15 000 flyttande fåglar. Den livligaste säsongen inföll i mars–april, och i maj
var den synliga flyttningen mycket liten. Bland arter som klassificerats som hotade
observerades ormvråk, kungsörn, havsörn, bivråk, brun glada (Milvus migrans), pilgrimsfalk, blå kärrhök, rödspov (Limosa limosa), brushane, silltrut (Larus fuscus) och
gulärla (Motacilla flava).
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Över hälften (7 846) av det totala antalet fåglar observerades på den västligaste observationsplatsen i Blomträsk. Av de fåglar som observerades i Blomträsk passerade
hela 86 procent platsen på den västra sidan, dvs. klart utanför projektområdena. Observationerna av vårflyttningen stöder med andra ord den gällande uppfattningen om
att huvudflyttningen i Sydösterbotten sker väster om riksväg 8 och är störst i närheten av kusten. En del av fåglarna väljer likväl en flygrutt längre in i landet.
Mellan projektområdena, i Storsjön i Korsbäck, rastade på våren ett rätt stort antal
gäss och svanar samt ett mindre antal andfåglar och vadare, t.ex. ljungpipare. Platsens popularitet som viloplats berodde i hög grad på svämsjön som bildades på åkerfälten. När sjön torkade under senare hälften av april flög fåglarna vidare. Under torra
vårar rastar fåglarna inte på motsvarande sätt i Storsjön.
Åkrarna mellan projektområdena erbjuder en flyttväg för vissa arter, som t.ex. gäss
och dagrovfåglar. Vid granskning av de enskilda arterna bör man notera att trana,
sångsvan, sädgås och skrattmås flyttade företrädesvis väster om projektområdena,
medan ormvråk, ringduva och tofsvipa på våren flyttade med en betydligt jämnare
fördelning över projektområdena.
16.4.3

Höstflyttning
Under uppföljningen av höstflyttningen observerades sammanlagt över 30 000 fåglar
från de tre observationsplatserna. En del av dessa fåglar flyttade över projektområdena och en del på båda sidorna om områdena, dock övervägande på den västra sidan. I början av perioden flyttade särskilt finkfåglar och sparvhökar i rikligt antal. Livligast var flytten från mitten av september till början av oktober. I september observerades också bl.a. tranor, kajor och ringduvor i riklig mängd. Allt eftersom uppföljningsperioden framskred minskade flyttaktiviteten och i slutet av oktober var antalet
observerade flyttfåglar ringa.
Största delen av de fåglar som observerades under uppföljningen av höstflyttningen
var tranor, ringduvor, småfåglar, trastar, kajor och sädgäss. Sammanlagt observerades nästan 70 olika arter, inklusive arter som klassificerats som hotade (Rassi m.fl.
2010): ormvråk (Buteo buteo), smålom (Gavia stellata), kungsörn (Aquila
chrysaetos), havsörn (Haliaeetus albicilla), bivråk (Pernis apivoreus), pilgrimsfalk
(Falco peregrinus), blå kärrhök (Circus cyaneus), turkduva (Streptopelia decaoto) och
brushane (Philomachus pugnax).
Vid granskning av de enskilda arterna bör man notera att trana, sångsvan och kaja
flyttade företrädesvis väster om projektområdena, medan sädgås och ringduva flyttade med en jämnare fördelning över projektområdena.
En kompletterande flyttfågeltaxering gjordes på observationsplatsen i Korsbäck i augusti 2012. Vid denna tidpunkt är antalet flyttfåglar litet i inlandet, men man gjorde
några observationer av flyttfåglar. Ett viktigt tillägg till materialet var observationerna
av grågås, eftersom arten redan hade lämnat området när observationerna inleddes
2011. Dessutom samlades information om fåglar som vilade i området. Av de lokala
fåglarna observerades, bl.a. som mest 700 ringduvor, och några rovfågelarter.

16.4.4

Artspecifik granskning
Om samtliga observationer antecknades flyghöjd och avstånd till observationsplatsen.
I tabell 1 har passeringsområdena och de genomsnittliga flyghöjderna antecknats. Kategorin "På områdena" omfattar alla fåglar som flög såväl över som mellan projektområdena. I de genomsnittliga flyghöjderna finns betydande skillnader mellan arterna.
De arter som flög procentuellt sett mest på kollisionshöjd var grågås och rovfåglar av
samma storleksklass som ormvråk, av vilka cirka två tredjedelar flög på kollisionshöjd.
Tranor hade den i genomsnitt högsta flyghöjden och tofsviporna den lägsta.
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Tabell 16.4. Arter eller artgrupper observerade under höst- och vårflyttningarna, antal observerade individer, tyngdpunkten för flytten (W = väster om projektområdena, På områdena = via
projektområdena, E = öster om projektområdena) och flyghöjderna I (0–60 m), II (60–180 m)
och III (över 180 m).
Art

Totalt

W

På områdena

E

I-%

II-%

III-%

Olika grågåsarter

5 426

42 %

43 %

15 %

13,5 %

66,5 %

20 %

Sångsvan

1 232

69,4 %

23,5 %

7,1 %

53,6 %

45,6 %

2,0 %

106

36,4 %

54,5 %

9,1 %

11,3 %

67,9 %

20,8 %

Kärrhökar

38

37,8 %

56,8 %

5,4 %

57,9 %

42,1 %

5,6 %

Falkar

52

24,1 %

53,4 %

22,4 %

53,8 %

44,2 %

2%

104

50 %

33 %

17 %

19,2 %

48,1 %

32,7 %

14 926

61,7 %

31,4 %

6,9 %

1,5 %

31,5 %

67 %

Ringduva

9 960

51,4 %

42,5 %

6,1 %

14,5 %

42,7 %

42,9 %

Tofsvipa

1 421

37,4 %

34,4 %

28,2 %

72,9 %

27,1 %

0%

Fjällvråk, ormvråk
och bivråk

Havsörn
Trana

16.4.5

Gäss
På åkrarna i Lålby, Perus och Härkmeri i Kristinestad vilar tusentals gäss varje vår.
Det är främst fråga om sädgås av underarten fabalis, och även andra gäss såsom grågås (några hundra individer) och spetsbergsgås (från några tiotal till några hundra individer) påträffas regelbundet. På våren går sädgåsens huvudflyttning enligt förutsebart mönster på västra sidan om riksväg 8. Observationerna om flyttningen understöder denna uppfattning, eftersom största delen av de flyttande gässen flög väster om
projektområdena. Under höstflyttningen samlas gässen inte på åkrarna i Kristinestad
utan flyger rakt över området. På hösten flyger de flyttande gässen också över ett
bredare område. Under observationsperioden hösten 2011 sågs inga tydliga flyttrutter, utan gåsflockar passerade på både östra och västra sidan om projektområdena.
Under flyttningen flyger gässen ofta i höjd med vindkraftverken rotorblad. Av de gäss
som observerades under flyttningen flög två tredjedelar (66,5 %) på kollisionshöjd.
De övriga gässen flög antingen under (13,5 %) eller över (20 %) rotorbladens höjd.

16.4.6

Svanar
Under flyttobservationerna sågs mycket få knölsvanar och därför fokuseras analysen
endast på sångsvanen. Under höstflyttningen observerades mycket få sångsvanar,
sammanlagt bara 139 flyttande individer. Praktiskt taget alla observationer av
sångsvanar på hösten gjordes på den västligaste observationsplatsen i Blomträsk,
sammanlagt 124 individer. Där flög alla fåglar dessutom antingen på västra sidan eller
på nära avstånd österom i rak riktning söderut, dvs. utanför projektområdena.
Sångsvanar flyttar också mycket sent på hösten. Ofta samlas sångsvanarna i flockar
på åkrarna först i oktober och flyttar söderut under oktober–november. Därför skulle
antalet observerade sångsvanar sannolikt ha varit större om de aktiva observationerna hade fortsatt längre in på hösten. Under vårflyttningen observerades betydligt fler
sångsvanar än under hösten. I Blomträsk sågs 803 individer, samtliga på relativt kort
avstånd antingen till öster eller väster med riktning rakt norrut. Sångsvanarna observerades flyga på i genomsnitt lägre höjd än gässen. Över hälften av svanarna (53,6
%) flög under rotorbladens höjd och under hälften (45,6 %) på kollisionshöjd.

16.4.7

Dagrovfåglar
Rovfåglar anses allmänt löpa stor risk för kollision med vindkraftsturbinernas roterande blad. Det finns emellertid stora skillnader mellan arternas kollisionsbenägenhet.
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Risken förefaller vara större för stora och medelstora rovfåglar som glidflyger och cirklar, såsom örn och ormvråk. Kollisionsrisken anses vara mindre hos sparvhök, duvhök
och kärrhök, medan det är svårare att kategorisera falkar. Under flyttningen förefaller
många rovfåglar vara mindre benägna att undvika vindkraftsparker än andra artgrupper. Som skickliga flygare kan rovfåglarna å andra sidan väja för kraftverken med
mindre marginal än många andra arter som är klumpigare flygare. Det är emellertid
känt att kollisioner sker regelbundet, varför rovfåglarnas flyttrutter och flyttande antal
ska beaktas noga.
Beträffande medelstora cirklande rovfåglar (ormvråk, bivråk och fjällvråk) observerades under vår- och höstflyttningarna sammanlagt 106 individer, av vilka 54,5 procent
flyttade via eller mellan projektområdena. Antalet är relativt litet jämfört med toppnoteringarna vid kusten. Av dessa rovfåglar flög 68 procent på kollisionshöjd, vilket var
mer än hos de övriga arterna eller artgrupperna.
Flyttande kärrhökar och falkar räknades sammanlagt till några tiotal. Av dem sågs 50
procent flyga genom eller mellan projektområdena. En relativt stor andel även av
denna grupp flyger mellan projektområdena, över åkrarna i Korsbäck. Kärrhökarna
och falkarna sågs flyga på i stort sett samma höjd. Inom bägge artgrupperna flög över
50 procent av fåglarna under bladens rotationshöjd, 40 procent på kollisionshöjd och
endast ett fåtal ovanför rotorbladen. Andelen observerade fåglar som flyger på mycket
hög höjd är också mindre eftersom de är betydligt svårare att observera.
16.4.8

Havsörn
Havsörnen är en stor och cirklande fågel och därmed utsatt för kollisionsrisk. Arten
flyttar företrädesvis väster om projektområdena och främst längs kusten. En del havsörnar flyttar likväl över inlandet, även över projektområdena i Lappfjärd och Lakiakangas. I genomsnitt minskar antalet flyttande fåglar ju längre in i landet man
kommer. Detta ses också tydligt i observationsmaterialet. Av de observerade 104
havsörnarna flög hälften väster om projektområdena, en tredjedel över områdena och
under en femtedel (17 %) öster om dem. Ungefär hälften av de observerade havsörnarna flög i höjd med kraftverkens rotorblad. För havsörnens del kan man således
säga att det utifrån flyghöjden råder stor risk för kollisioner. Man bör också beakta att
flyttande havsörnar glidflyger långa avstånd, varvid flyghöjden minskar, och tar sedan
höjd på nytt genom att cirkla över ett stort område. Detta beteende ökar risken för
kollisioner för havsörnen samt för andra cirklande rovfåglar. Det totala antalet havsörnar som flög över projektområdena var likväl relativt litet jämfört med antalet flyttande havsörnar vid kusten.

16.4.9

Trana
Under observationerna under flyttningen hösten 2011 räknades sammanlagt 12 839
tranor, övervägande på västra sidan av riksväg 8. Våren 2012 var det mycket svårt
att förutspå tranornas flyttning pga. den växlande och svåra väderleken, och det är
klart att man inte lyckades se alla tranor. De observationer som gjordes var likväl
främst i närheten av riksväg 8. På våren sågs sammanlagt 1 515 tranor i Blomträsk,
522 i Korsbäck och 50 i Ohrikylä.
Av samtliga tranor som observerades under höst- och vårflyttningen flög cirka 60 procent väster om projektområdena. Cirka 30 procent flyttade över projektområdena och
endast en liten andel flög öster om dem. De observerade tranorna flög för det mesta
mycket högt, över två tredjedelar över kollisionshöjd och cirka en tredjedel på kollisionshöjd.

16.4.10

Övriga arter
Ringduvor samlas till stora flockar på hösten. De största flyttande antalen på hösten
sågs under senare hälften av september. Största delen av de flyttande fåglarna flög
väster om projektområdena. På hösten observerades 8 229 ringduvor enligt följande
fördelning: Blomträsk 4 309, Korsbäck 1 560 och Ohrikylä 2 360 individer. Under den
kompletterande observationen i augusti 2012 fanns det som mest en flock på 700 lo-
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kala ringduvor på åkrarna i Storsjön i Korsbäck. De totala antalen för våren var följande: Blomträsk 728, Korsbäck 473 och Ohrikylä 538 individer. I observationerna på
våren är antalen flyttande ringduvor vanligen mindre än på hösten. Antalen var relativt jämt fördelade utan några tydliga flyttningsrutter. Enligt flyttobservationerna flög
ringduvorna relativt högt, så att över 40 procent av fåglarna flög över kollisionshöjd
och över 40 procent på kollisionshöjd. Ringduva är inte en art med särskilt stor kollisionsbenägenhet utan fåglarna kan under normala förhållanden väja för kraftverken.
Av kråkfåglarna sågs betydande flyttning endast hos kajan som på hösten samlas i
stora flyttflockar. Flyttningen är starkast vid kusten, vilket sågs även i de aktuella observationerna. Absolut mest kajor observerades i Blomträsk, där största delen av fåglarna flög 2–3 kilometer väster om observationsplatsen och därmed klart utanför projektområdena. Antalet kajor som observerades på hösten uppgick till totalt 4 364 i
Blomträsk, 302 i Korsbäck och 140 i Vanhakylä. På våren observerades inget nämnvärt antal kajor.
Även hos vadarna var flyttningen liten under observationerna. På hösten sågs endast
några vadarfåglar. På våren sågs observerbara flyttande eller vilande skaror endast
hos ljungpipare, spov och tofsvipa. På våren sågs 195 flyttande ljungpipare på åkrarna
i Korsbäck, samt som mest 60 lokala fåglar. Bland vårflyttande spovar sågs 74 individer i Blomträsk och 49 i Korsbäck.
Tofsviporna flyttade på våren som en bred front som observerades relativt jämnt fördelad mellan observationsplatserna, totalt 1 421 flyttande fåglar. Hos tofsvipan var
den genomsnittliga flyghöjden under flyttningen låg, 73 procent av fåglarna flög under
kollisionshöjd.
Antalen flyttande andfåglar var obetydliga jämfört med observationerna på kusten.
Med avseende på alla små andfåglar kan projektet bedömas ha obetydliga konsekvenser.
Den observerade flyttningen bland småfåglar och trastar uppgick på hösten till några
tusen fåglar. De observerade småfåglarna var huvudsakligen bofinkar. Det totala antalet småfåglar och trastar är litet jämfört med de stora antalen vid kusten och utifrån
observationsmaterialet går ingen betydande flyttrutt genom projektområdena.
16.5 Konsekvenser av vindkraftsparken
16.5.1

Det häckande fågelbeståndet

16.5.1.1

Alternativ 1B: 46 vindkraftverk på Lappfjärds projektområde
Största delen av det häckande fågelbeståndet på projektområdet består av olika
sparvfåglar, för vilka vindkraftsparkernas konsekvenser i de flesta undersökningarna
har konstaterats vara lindriga (Rydell m.fl. 2012, Koistinen 2004). De direkta konsekvenserna under anläggningen är obetydliga, eftersom det är relativt små ytor i livsmiljön som måste röjas för vindkraftverken och servicevägarna (under 100 hektar).
Med beaktande av kanteffekten kan över 95 procent av fåglarnas livsmiljöer på projektområdet anses bevarade i stort sett i sitt nuvarande tillstånd oavsett om projektet
genomförs eller inte.
Den genomsnittliga partätheten i projektområdet i Lappfjärd (195 par/km2) innebär
att det på en hektar häckar cirka två par, varigenom uppskattningsvis 200 fågelpar
måste flytta till en ny livsmiljö som en direkt konsekvens av projektet. Till följd av
kanteffekten påverkas livsmiljöerna också i närheten av de ytor som röjs, varigenom
konsekvenserna beräknas gälla ett något större antal fåglar än det ovannämnda. I
praktiken är de häckande paren inte jämnt fördelade i skogsterrängen, utan i den sedvanliga skogsterrängen på de preliminära byggplatserna är partätheten sannolikt något lägre än i värdefulla naturtyper.
På de preliminära byggplatserna häckar inga arter som är hotade eller speciellt känsliga för förändringar i livsmiljön. Naturtyper som är värdefulla för fågelbeståndet samt
habitat för värdefulla arter (t.ex. nattskärrans revir) har lämnats utanför anläggnings-
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områdena redan under planeringsskedet och en tillräcklig skyddszon av skog har lämnats runt de värdefulla biotoperna. Förändringarna i livsmiljöerna för s.k. gammelskogsarter på området (bl.a. trädkrypare, tjäder, spillkråka och dubbeltrast) är
mycket obetydliga, eftersom projektet inte nämnvärt ökar splittringen av äldre skogsbestånd. Störningar pga. byggnadsarbetena och ökad mänsklig aktivitet i området kan
tillfälligt försämra häckningsresultaten för fågelarter utanför det egentliga anläggningsområdet, men störningen gäller inte ett stort område och är kortvarig.
Konsekvenserna av vindkraftsetableringen kan jämföras med förändringarna som
skogsbruket orsakar i livsmiljöerna och till vilka fågelbeståndet i området i viss mån
redan har anpassat sig. Fåglar som lever i skogsbruksområdet måste flytta till nya
livsmiljöer till följd av gallrings- och slutavverkningar. Skogarna i projektområdet är
redan splittrat pga. skogsskiften som avverkats vid olika tidpunkter och ett omfattande nät av skogsbilvägar. Ytan för slutavverkade bestånd varierar från några hektar
till kalhyggen på över tio hektar. Vindkraftsparkens splittrande effekter på livsmiljöerna bedöms vara proportionellt sett mindre än effekterna av skogsbruket, eftersom den
skogsyta som måste röjas för ett kraftverk är betydligt mindre än den genomsnittliga
ytan av ett kalhygge. Även vägnätet som behövs för vindkraftsparken bygger på de
befintliga skogsbilvägarna, varigenom antalet nya servicevägar är relativt litet. Det
bör ändå beaktas att förändringarna i livsmiljöerna till följd av vindkraftsetableringen
är bestående, åtminstone för den tid som den planerade vindkraftsparken är i drift.
För de fåglar som häckar i ekonomiskogarna finns det gott om motsvarande livsmiljöer
i närheten av byggplatserna. När fåglar flyttar till nya områden kan detta i viss mån
öka den lokala konkurrensen mellan individerna, vilket kan påverka häckningsresultaten negativt. Konsekvenserna bedöms ändå som obetydliga eftersom bestånden med
sedvanliga fågelarter i området är livskraftiga.

Bild 16.10. I de preliminära planerna har inga vindkraftverk placerats på nattskärrans habitat.
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Bild 16.11. Projektets konsekvenser för de sedvanliga häckande fågelarterna är obetydliga.
På bilden en törnsångare (foto: Tiina Mäkelä).

De negativa konsekvenserna av buller och andra störningar (blinkningar och rörelser)
från vindkraftverkens rotorblad påverkar ett större område än förändringarna i livsmiljöerna och pågår under hela den tid som vindkraftsparken är i drift. I allmänhet har
tätheten för sedvanliga häckande fåglar inte konstaterats minska märkbart i närheten
av vindkraftverk (Langston & Pullan 2003) och störningarna bedöms vara obetydliga
för största delen av de fåglar som häckar i området. Störningskonsekvenserna minskar oftast redan på 100–200 meters avstånd från kraftverket (Hötker m.fl. 2006),
varigenom tillräckligt ostörda livsmiljöer kommer att bestå på området även för känsligare arter. Någon minskning i bestånden för de fågelarter som häckar på vindkraftsparkernas områden har inte heller observerats på lång sikt (Pearce-Higgins m.fl.
2012).
I vissa fall har störningarna pga. rotorbladens rörelser konstaterats skrämma bort en
del fågelarter på upp till 600 meters avstånd. Dylika effekter har rapporterats främst
hos sjö- och våtmarksfåglar som sångsvan, tundragås och spov (Langston & Pullan
2003).
Enligt en grov uppskattning räknar man i medeltal med en fågelkollision per vindkraftverk och år (Koistinen 2004). Enligt utredningar är motsvarande siffra i Europa och
Nordamerika 2,3 fåglar/kraftverk/år (Rydell m.fl. 2012). Med beaktande av fåglarnas
rörelser på projektområdet under året kan projektet, om det realiseras, beräknas orsaka 50–100 fåglars död per år. Kollisionsdödligheten under häckningstiden är obetydlig t.ex. jämfört med antalet trafikdöda fåglar i Finland per år (ca 4,3 miljoner döda
fåglar per år) (Manneri 2002).
Vindkraftverken anses inte orsaka betydande kollisionsdödlighet för största delen av
de arter som häckar på projektområdet eller dess omedelbara närhet, eftersom häckande fåglar sällan flyger så högt att det skulle föreligga någon risk för kollision med
rotorbladen. Största delen av de häckande arterna i området är olika sparvfåglar som
även tack vare sina fysiska egenskaper (t.ex. förmåga att snabbt byta riktning) löper
mindre risk för kollisioner. Sparvfågelarternas känslighet för kollisionskonsekvenser
reduceras av arternas goda ungproduktion, korta generationer och stora populationer.
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Av de skyddsvärda arterna på området kan projektets konsekvenser märkas på häckande stora och medelstora rovfåglar, hönsfåglar, vadare, trana, nattskärra och den
eventuellt häckande storlommen. Konsekvenserna för skyddsvärda sparvfågelsarter
bedöms som obetydliga. Små och medelstora rovfåglar som häckar på projektområdet, t.ex. pärluggla och svarvhök, bedöms inte vara speciellt känsliga för projektets
konsekvenser.
Ormvråk och berguv häckar ofta även på mycket störningsutsatta platser, t.ex. avstjälpningsplatser, i närheten av bebyggelse (Valkama m.fl. 2011). Det är likväl möjligt att fåglarna överger sina revir pga. störningar under anläggningen av projektet eller när vindkraftsparken är i drift. De största konsekvenserna antas härröra från kraftverken 13 och 45 som står närmast reviren. Det är möjligt att ormvråk och berguv
kolliderar med vindkraftverken, men för berguvens del bedöms sannolikheten vara liten eftersom arten normalt flyger på en höjd som ligger under rotorbladen. Ormvråken anses pga. sitt cirklande flyttsätt vara mer utsatt för kollisioner. De häckande populationerna av ormvråk och berguv på projektområdet motsvarar 0,2–2 procent av
arternas häckande populationer i Södra Österbotten och Österbotten (Väisänen m.fl.
1998), varigenom projektets konsekvenser inte kommer att försämra bevarandet av
arterna i regionen.
Vindkraftsetableringen kan i viss mån försämra häckningsresultaten för nattskärra,
som bedöms vara känslig för mänsklig aktivitet (Langston m.fl. 2007, Murison 2002),
på de häckningsområden som ligger närmast kraftverken. De största konsekvenserna
härrör från kraftverken 5, 7, 8 och 38. Enligt undersökningar kan t.o.m. mindre än en
hektar av en lämplig häckningsbiotop vara tillräcklig för nattskärran (Bright m.fl.
2007), varigenom kärnområdena för nattskärrans rätt så omfattande habitat på projektområdena torde bevaras tillräckligt ostörda även om projektet genomförs. Om
nattskärrans anpassningsförmåga vittnar att det i den omedelbara närheten av Risåsens marktäkt i projektområdets nordöstra del finns flera revir trots betydande
mänsklig aktivitet. Nattskärran bedöms inte löpa särskilt stor kollisionsrisk med vindkraftverken eftersom arten vid födosök normalt flyger mycket lågt (Infinergy 2008).
Projektets totala konsekvenser bedöms inte påverka bestånden av nattskärra eftersom det bestånd som lever på projektområdet representerar endast 0,5–2 procent
av hela det livskraftiga beståndet i Österbotten och Södra Österbotten (Väisänen m.fl.
1998). Sannolikt kommer åtminstone en del av reviren på området att fortfarande
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vara bra häckningsområden om projektet genomförs, och dessutom kan fåglarna hitta
ersättande habitat i vindkraftsparkernas omgivning. Konsekvenserna för det lokala beståndet av nattskärra i Kristinestad bedöms vara på sin höjd måttliga.

Bild 16.13. Nattskärran rör sig på natten (foto: Tiina Mäkelä/FCG).

De direkta konsekvenserna för skogshönsen bedöms inte vara betydande, eftersom
arterna redan i viss mån har anpassat sig till livsmiljöer som splittrats till följd av
skogsbruket och projektet försämrar inte bevarandet av för dessa arter värdefulla naturtyper (större områden av grova bestånd, glest trädbevuxna kärr och kärrkanter) på
området. Inga vindkraftverk eller servicevägar planeras direkt på spelplatserna för
tjäder eller orre. Mest störningar under anläggningstiden orsakas av kraftverken 5, 7,
42 och 45 som byggs i närheten av de viktigaste spelplatserna (avstånd under 500
meter).

Bild 16.14. En tjäderhöna på Mansikkamäki skogsbilväg i Lakiakangas projektområde
(foto: Tiina Mäkelä/FCG).
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Enligt erfarenheter från tidigare vindkraftsbyggen leder störningar under anläggningstiden i närheten av spelplatserna inte nödvändigtvis till att fåglarna lämnar spelplatsen. Tjädern, som är mer känslig för mänsklig aktivitet, kan också välja ett lugnare
ställe som spelplats, vilket man vet sker t.o.m. relativt ofta pga. det moderna skogsbruket (Valkeajärvi m.fl. 2007). Fåglarna väljer även ibland en annan spelplats utan
någon uppenbar orsak.
Skogshönsen flyger i höjd med vindkraftverkens rotorblad främst i undantagsfall, varigenom kollisionsrisken bedöms vara obetydlig. Enligt försiktighetsprincipen bedöms
konsekvenserna för tjäderns livsmiljöer och spelplatser emellertid som måttliga. Konsekvenserna för orre och järpe bedöms som lindriga eftersom bestånden är både regionalt och lokalt livskraftiga. Konsekvenserna för skogshönsen har också behandlats i
samband med viltarterna (kapitel 18).
Tranan anses i allmänhet löpa stor risk för kollisioner med rotorbladen och det är möjligt att några tranor som häckar på kärren på och i närheten av projektområdena
kommer att kollidera med kraftverken under åren. Projektet bedöms inte orsaka andra
betydande konsekvenser för arten som anpassat sig till olika slags miljöer. Antalet par
som häckar i trakten utgör endast cirka 0,1 procent av den häckande populationen i
Österbotten och Södra Österbotten (Valkama m.fl. 2011), varigenom hela populationen inte påverkas nämnvärt av en eventuell försämring av häckningsresultatet eller enstaka kollisioner.
För spillkråkans del blir störningarna under anläggningstiden obetydliga, eftersom man
vet att arten också anpassar sig väl till störningsutsatta områden och även häckar i
närheten av bebyggelse. Spillkråkan flyger normalt under vindkraftverkens rotorhöjd
och bedöms inte vara speciellt utsatt för kollisionsrisk. Storlommen som eventuellt
häckar i Snörsjön kommer sannolikt att överge området och flytta utanför projektområdet, eftersom lommarna i vissa fall har konstaterats vara rätt så känsliga för vindkraftsparkernas effekter (Halley & Hoshaug 2007). Arten löper också risk för kollisioner speciellt när de lyfter. Den regionala populationen av storlom är emellertid stabil
och projektet bedöms inte ha betydande konsekvenser för de häckande bestånden i
ett större område.
Havsörnen är synnerligen utsatt för kollisioner, eftersom den är en stor fågel som inte
så enkelt kan göra snabba väjningsrörelser. Under bobygget, häckningen och matningen av ungarna uppehåller sig havsörnen största delen av tiden i närheten av boet
(WWF Finland 2010), men jaktområdena kan finnas på upp till tio kilometers avstånd
från boplatsen. Havsörnarnas risk för kollisioner med vindkraftverken i Lappfjärd–
Lakiakangas vindkraftsparker bedöms vara relativt liten, eftersom det närmaste kända
havsörnsboet ligger cirka sju kilometer från de närmaste kraftverken och utifrån terrängobservationer ligger vindkraftsparken inte på örnarnas regelbundna flygrutter.
Konsekvenserna av eventuella kollisioner kan emellertid vara betydande, eftersom arten förökar sig långsamt. Den häckande populationen ökar i Finland, och 2012 fanns
det nästan 190 revir i Egentliga Finland, Satakunta och Kvarken (WWF 2012). Enstaka
kollisioner bedöms inte orsaka konsekvenser för populationen. Det är också känt att
lokala fåglar lär sig väja för kraftverken (BirdLife Finland 2010).
Vindkraftsparkerna bedöms inte ha betydande konsekvenser för bevarandet av
lavskrika, eftersom arten numera förekommer endast sporadiskt på projektområdet
och så vitt man vet inte häckar söder om Lappfjärds å (Lillandt 2012). Till följd av förändringar i skogarnas struktur i området har lavskrikans huvudsakliga förekomstområde förskjutits cirka 20 km norrut, till Närpes (Lilland 2012).
16.5.1.2

Alternativ 2A: 18 vindkraftverk på Lakiakangas projektområde
Konsekvenserna i alternativ Lakiakangas 2A liknar konsekvenserna i alternativ Lappfjärd 1B. De är emellertid lindrigare, eftersom antalet kraftverk som byggs är mindre
och även omfattningen av förändringarna i livsmiljöerna på området är mindre (byggaktiviteterna omfattar endast cirka 60 hektar). Konsekvenserna för skyddsvärda fågelarter är små eftersom inga direkta konsekvenser riktas mot värdefulla naturtyper
för dessa arter, såsom öppna kärr eller större områden med gammal skog. De arter
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som påträffats på och i närheten av de platser där kraftverken ska byggas kan anses
vara typiska och vanliga i regionen. De häckande populationerna är regionalt sett stabila.
Spelplatserna för tjäder och orre orsakas inga direkta eller betydande indirekta konsekvenser eftersom inga preliminära byggplatser eller servicevägar finns på eller i närheten av spelplatserna.
Projektet bedöms inte få konsekvenser för lavskrika, som eventuellt förekommer på
området, eftersom arten inte längre häckar på projektområdet på grund av förändringarna i skogarnas struktur (Lillandt 2012). De gamla observationerna är gjorda i de
södra delarna av projektområdet, där det enligt de preliminära planerna inte finns
några kraftverk. De planerade kraftverken och servicevägarna påverkar huvudsakligen
unga skogsbestånd, och vindkraftsetableringen ökar inte i betydande grad splittringen
av gamla skogsbestånd som lämpar sig som habitat för lavskrika.
De kända rovfågelsreviren finns i de södra delarna av projektområdet och de egentliga
boplatserna finns inte nödvändigtvis ens på området. Störningskonsekvenserna för
rovfåglar bedöms vara obetydliga. Överlag bedöms konsekvenserna för det häckande
fågelbeståndet vara obetydliga.

Bild 16.15. En skogsbrukspåverkad livsmiljö som är typisk för Lakiakangas projektområde.

16.5.1.3

Alternativ 2B: 56 vindkraftverk på Lakiakangas projektområde
Konsekvenserna liknar dem i alternativ Lappfjärd 1B och är större än i alternativ Lakiakangas 2A. Störningskonsekvenserna av anläggning och drift av vindkraftsparken
för skyddsvärda arter bedöms vara relativt små eftersom de närmaste kraftverken
finns på i genomsnitt över 300 meters avstånd från värdefulla naturtyper. Av de
kända spelplatserna för tjäder och orre kan störningar orsakas under anläggningen av
främst kraftverken 15 och 40, och konsekvenserna för tjäderns förökning bedöms
vara på sin höjd måttliga. Konsekvenserna för orrpopulationen är små.
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De direkta konsekvenserna av byggarbetena för fiskgjusen som häckar på området
bedöms vara små, eftersom det inom den rekommenderade skyddszonen på en kilometer (Rydell m.fl. 2012) bara finns en preliminär byggplats för vindkraftverk (kraftverk 43, cirka 850 meter från boet). De häckande fåglarna kan antas vara vana vid
mänsklig aktivitet, eftersom skogsområdena runt kärret där boet finns används för
skogsbruk. Arten häckar allmänt ofta på och vid avverkningsytor och ofta endast
några hundra meter från landsbygdsbosättning och vägar (Väisänen m.fl. 1998). Även
störningarna av kraftverken under drift bedöms vara obetydliga.
Häckande fiskgjusar löper också risk för kollisioner med kraftverk som byggs i närheten av häckningsområdet. Till kollisionsrisken bidrar fiskgjusens kroppsbyggnad och
flygsätt. Normalt cirklar fåglarna på 100–300 meters höjd över vattenytan när de jagar (Poole 1989), men kan under förflyttningen till jaktområden flyga på flera hundra
meters höjd. Kollisioner med vindkraftverk har observerats framför allt i vindkraftsparker som är belägna till havs (Poole 1989). Över landområden antas kollisionsrisken vara mindre, eftersom fiskgjusen flyger mer rakt från boträdet till jaktområdena och fågeln börjar cirkla när den söker föda över vatten. Främst de kraftverk
som finns närmast boet (under 1,5 km), dvs. kraftverken 26, 31, 37, 42, 43 och 48,
förorsakar den största kollisionsrisken.
Utifrån observationer flög fiskgjusen för födosök huvudsakligen bort från vindkraftsparkernas områden, mot Vanhakylä i Storå där de lätt hittar föda i fiskodlingsbassängerna. Fåglarna observerades flyga mot den planerade vindkraftsparken endast i
undantagsfall (kapitel 16.3.2). Utifrån de huvudsakliga flygriktningarna bedöms sannolikheten för kollisioner med vindkraftverken vara liten. Fåglarna kan likväl ändra
flygrutterna beroende på tillgången till föda, och om fiskodlingarna i Vanhakylä läggs
ner är det svårt att förutspå i vilken riktning fåglarna börjar söka föda. Beteendet hos
fiskgjusarna som häckar på projektområden kommer att följas upp inom ramen för
vindkraftprojektets övervakningsprogram (kapitel 31).
I landskapen Österbotten och Södra Österbotten lever enligt en grov uppskattning 50–
200 par fiskgjusar. Det häckande beståndet på Lakiakangas projektområde motsvarar
högst cirka två procent av hela populationen i de två landskapen. Den häckande populationen i hela landet ökar och uppgår numera till ca 1 200 par (Väisänen m.fl. 2011).
Därigenom bedöms projektets konsekvenser för hela populationen genom sämre förökningsresultat eller eventuella kollisioner vara på sin höjd måttliga.
16.5.1.4

Alternativ 3, 102 vindkraftverk på Lappfjärds och Lakiakangas projektområden
Konsekvenserna liknar dem i alternativen 1B och 2B. I detta alternativ byggs vindkraftsparkerna i Lappfjärd och Lakiakangas samtidigt, varigenom konsekvenserna för
det häckande fågelbeståndet under anläggningstiden är större. Ekonomiskogar som
utgör fåglarnas normala livsmiljöer går förlorade i en större omfattning än i de andra
alternativen (se kapitel 19), men effekterna riktas mot endast några procent av alla
livsmiljöer som finns på projektområdena. Jämfört med de andra alternativen blir fler
fågelindivider tvungna att leta efter en ersättande livsmiljö på ett större område och
genom konkurrensen om nya livsmiljöer blir effekterna på fåglarnas häckningsresultat
något större. De till ytan större vindkraftsparkerna medför även mer splittring av
livsmiljöerna, varigenom konsekvenserna för bl.a. skogshönsen blir mer omfattande.
Förändringarna i fågelbeståndets struktur och täthet kan synas på lokal nivå, men
projektet bedöms ändå inte få negativa konsekvenser för hela populationen för någon
av de fågelarter som häckar på projektområdena. Överlag bedöms konsekvenserna av
vindkraftsparken för det häckande fågelbeståndet vara på sin höjd måttliga.

16.5.2

Flyttfågelbeståndet

16.5.2.1

Alternativ 1B, 46 vindkraftverk på Lappfjärds projektområde
Bottniska vikens kust i Kristinestadsområdet utgör, både på våren och på hösten, en
betydande flyttrutt för många fågelarter. Flyttningen för gäss, svanar, samt trana,
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dagrovfåglar och tättingar koncentreras ofta tydligare över det österbottniska fastlandet, där fåglarnas flygrutter, förutom av kustlinjen, även styrs av andra linjer, såsom
åsar, breda åfåror och stora låglänta åkerområden (Ijäs & Yli-Teevahainen 2010).
Lappfjärds och Lakiakangas projektområden ligger öster om kustlinjen som styr flyttningen, på ett skogbevuxet åsområde där det inte finns likadana styrande linjer. I
fråga om de planerade vindkraftsparkerna fokuseras flytten för de mest konsekvenskänsliga arterna väster om projektområdena.
Enligt färska data väjer den absolut största delen av fåglarna för vindkraftverk, och
endast 1–2 procent av fåglarna ändrar inte sitt beteende efter att vindkraftsparken
har byggts (bl.a. Desholm & Kahlert 2005, Whitfield m.fl. 2009, Scottish Natural Heritage 2010). Att fåglarna väjer för vindkraftverken minskar självfallet kollisionsrisken,
genom att fåglarna inte hamnar i närheten av kraftverken och inte löper ens en teoretisk risk att kollidera med dem. Det finns emellertid stor variation i hur ofta fåglarna
väjer för kraftverken, beroende på bl.a. lokala omständigheter, väder och artsammansättningen i området. Rovfåglar och måsar har i vissa fall observerats flyga närmare
vindkraftverk än andra arter, medan gäss och många andra arter normalt väjer i god
tid.
I Sverige har man observerat beteendet hos flyttande fåglar vid Hörnefors vindkraftspark vid Bottniska vikens kust (Granér m.fl. 2011). Enligt observationerna väjde
de flyttande fåglarna tydligt för kraftverken, eftersom omkring hälften av de fåglar
som flyttade via området flög nära vindkraftsparkens område före vindkraftsetableringen, jämfört med endast 7–11 procent efter etableringen. De första åren efter anläggningen, 2009–2010, flög endast cirka tre procent av de observerade fåglarna genom vindkraftsparken. På hösten observerades endast 0,5 procent av fåglarna på
vindkraftsparkens område. Enligt observationerna flyttade bl.a. måsar och fjällvråkar
genom vindkraftsparken, och speciellt på hösten var största delen av de fåglar som
sågs på området rovfåglar. I fråga om Hörnefors vindkraftspark har kollisioner konstaterats vara mycket sällsynta, och t.ex. i systematiska sökningar 2010 hittades inga
fåglar som hade kolliderat med kraftverk (Granér m.fl. 2011).
Vindkraftsparken med 46 kraftverk enligt projektalternativ 1B bildar ett cirka 10,0 km
x 4,7 km stort hinder på och i närheten av fåglarnas flyttrutt. Vindkraftsparken ligger
emellertid i linje med fåglarnas naturliga flyttriktning och bryter således inte av flyttrutterna. Vindkraftsparken ligger omedelbart öster om riksväg 8, medan flera arter
(bl.a. gäss, svanar, trana, havsörn) flyttar huvudsakligen väster om riksvägen. Exempelvis gäss och trana samt tofsvipa och ringduva flyttar i viss mån även via projektområdet och över åkerfälten i Storsjön öster om området. På hösten är flyttningen
mer spridd och fåglarna flyger över ett större område och även i större omfattning via
projektområdet.
Gäss som vilar i Storsjön kan övernatta på kusten och då är de tvungna att passera
Lappfjärds projektområde eller flyga genom området. Säkra uppgifter om övernattningsbeteendet saknas emellertid. Man har observerat att gäss såväl har landat i närheten av observationsplatserna mycket tidigt på morgonen som redan varit på plats
på åkrarna i gryningen.
I många undersökningar har man fastställt att fåglarna börjar väja för vindkraftverken
i god tid när de har observerat dem. Även i fråga om projektalternativ Lappfjärd 1B
antas fåglarna flyga runt kraftverken i god tid. Många arter flyttar huvudsakligen utanför projektområdena, men eftersom de rastar på platser runtomkring vindkraftsparken
bedöms anläggningen orsaka på sin höjd måttliga konsekvenser för fåglarnas flyttbeteende i området.
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Bild 16.16. Vitkindade gäss (Branta leucopsis) rastar ofta på Lappfjärds åkrar under flytten
(foto: Tiina Mäkelä).

Bild 16.17. Tranorna flyttar huvudsakligen väster om projektområdena (foto: Tiina Mäkelä).
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Utifrån litteraturen antas högst 50–100 fåglar per år kollidera med kraftverken enligt
alternativ Lappfjärd 1B. Vindkraftsparken ligger utanför de huvudsakliga flyttrutterna,
och kollisionskonsekvenserna för de flyttande fåglarna bedöms vara obetydliga och
sannolikt i sig sakna betydelse för bestånden av någon av de arter som flyttar via området. Sädgåsen drabbas mest av kollisionskonsekvenserna, eftersom arten är på avtagande och flyttar i stora mängder igenom området. Fåglarna rastar också i områden
som ligger i närheten av projektområdet. Man bör minnas att fåglarnas flyttrutter och
flyghöjder varierar stort från år till år, och resultaten bör därför tolkas som ett urval
av flyttningen under ett år.
Att en fågel flyger genom de roterande rotorbladen på ett vindkraftverk innebär inte i
sig dödlig utgång, utan de flesta fåglar klarar sig oskadda. I genomsnitt träffas endast
5–15 procent av de fåglar som flyger genom rotorytan av rotorbladen. Enligt en
svensk litteratursammanfattning är det observerade antalet fågelkollisioner i Europa
och Nordamerika i genomsnitt 2,3 fåglar per kraftverk och år (Rydell m.fl. 2011). Observeras bör att detta värde gäller alla fågelrörelser på området under året, inte bara
flyttande fåglar. Enligt en allmän uppskattning är största delen av de fåglar som kolliderar med vindkraftverken vanliga lokalt häckande fåglar som rör sig i närheten av
kraftverken under en längre tid än flyttfåglarna som passerar via området två gånger
om året.
Vid kusten i Kristinestadsområdet finns flera platser där fåglarna stannar för att rasta
under flyttningen, främst väst och nordväst om projektområdena. På åkerfälten i Storsjön som ligger mellan projektområdena och på åkrarna i Perus sågs under observationerna flera hundra fåglar som rastade under vår- och höstflyttningen.
Rastplatserna på Storsjöns åkrar (med bl.a. gäss, svanar och ljungpipare) ligger öster
om vindkraftsparken och på Perus åkrar (med bl.a. gäss och svanar) omedelbart norr
om projektområdet. De närmaste vindkraftverken ligger emellertid så långt från rastplatserna på åkerfälten att kraftverkens avskräckande störningskonsekvenser inte kan
antas sträcka sig till rastplatserna i någon anmärkningsvärd omfattning. De fåglar som
rastar på åkrarna i Storsjön kan fortfarande flyga via åkerfälten och runda vindkraftsparken på dess östra sida. Det är möjligt att de sydligaste vindkraftverken enligt alternativet (nr 32–46) ligger delvis på flyttrutten för de fåglar som söker sig till Storsjön. Dessutom finns de tre nordligaste kraftverken (nr 1–3) i ett område där de sannolikt utgör ett hinder för de fåglar som under vårflyttningen vill rasta på åkerfälten i
Perus. Dessa fåglar måste flyga antingen runt kraftverken på norra sidan eller mellan
kraftverken 3 och 11. Avståndet mellan kraftverken är cirka 1,6 km vilket är tillräckligt
för att fåglarna ska kunna undvika kraftverken.
I Nederländerna har man ställvis observerat upp till 20–40 kollisioner per år för gäss
och svanar i närheten av rast- och övervintringsplatserna, men där är fågelrörligheten
så stor att den beräknade kollisionsrisken endast är 0,14 procent (Krijgsveld m.fl.
2011). Konsekvenserna på Storsjöns rastområde bedöms vara i allmänhet obetydliga
och på åkerfälten i Perus på sin höjd måttliga.
16.5.2.2

Alternativ 2A, 18 vindkraftverk på Lakiakangas projektområde
Konsekvenserna i alternativ Lakiakangas 2A liknar konsekvenserna i alternativ Lappfjärd 1B, men är ändå lindrigare eftersom antalet vindkraftverk är mindre och kraftverken byggs på ett större avstånd från de viktigaste flyttrutterna längs kusten. Vindkraftsparken med 18 kraftverk enligt detta projektalternativ bildar ett cirka 3,2 km x
2,6 km stort hinder på och i närheten av fåglarnas flyttrutt. Vindkraftsparken är relativt liten och bryter inte av flyttrutterna. Vindkraftsparken ligger dessutom längre in i
landet, över nio kilometer öster om riksväg 8, medan flera arter (bl.a. gäss, svanar,
trana, havsörn) flyttar huvudsakligen väster om riksvägen. Exempelvis gäss och trana
samt rovfåglar, tofsvipa och ringduva flyttar i viss mån även via projektområdet och
över åkerfälten i Storsjön väster om området.
På hösten är flyttningen mer spridd och fåglarna flyger över ett större område och
även i större omfattning via projektområdet. I många undersökningar har man fastställt att fåglarna börjar väja för vindkraftverken i god tid när de har observerat dem.
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Även i fråga om projektalternativ Lakiakangas 2A antas fåglarna väja för kraftverken i
god tid. De flesta arter flyttar huvudsakligen klart utanför projektområdet, varigenom
vindkraftsetableringen beräknas få på sin höjd lindriga konsekvenser för fåglarnas
flyttbeteende i regionen.
Utifrån litteraturen antas 20–40 fåglar per år kollidera med vindkraftverken enligt alternativ Lakiakangas 2A. Uppskattningen omfattar all fågelrörlighet på området under
året, inte enbart flyttfåglar. Vindkraftsparken ligger utanför de huvudsakliga flyttrutterna, och kollisionskonsekvenserna för de flyttande fåglarna bedöms vara obetydliga
och i sig sakna betydelse för bestånden av någon av de arter som flyttar via området.
Sädgåsen drabbas mest av kollisionskonsekvenserna, eftersom arten är på avtagande
och flyttar i stora mängder igenom området.
Fåglarnas rastplatser på åkerfälten i Storsjön ligger väster och nordväst om vindkraftsparken. De närmaste vindkraftverken ligger emellertid så långt från rastplatserna att
kraftverkens avskräckande störningskonsekvenser inte bedöms påverka rastplatserna
i betydande grad. Överlag beräknas konsekvenserna för rastplatserna i Storsjön vara
på sin höjd små. Alternativet bedöms inte orsaka några konsekvenser för de övriga
gåsåkrarna i Kristinestadsområdet.
16.5.2.3

Alternativ 2B, 56 vindkraftverk på Lakiakangas projektområde
Konsekvenserna i alternativ Lakiakangas 2B liknar konsekvenserna i alternativ Lappfjärd 1B, men är ändå lindrigare eftersom kraftverken byggs på ett större avstånd från
de viktigaste flyttrutterna längs kusten. Jämfört med alternativ Lakiakangas 2A är
konsekvenserna av Lakiakangas 2B större eftersom både antalet vindkraftverk och
området är större. Vindkraftsparken med 56 kraftverk enligt detta projektalternativ
bildar ett cirka 3,9 km x 9,0 km stort hinder på och i närheten av fåglarnas flyttrutt.
Vindkraftsparken ligger emellertid i linje med fåglarnas naturliga flyttriktning och bryter således inte av flyttrutterna.
Vindkraftsparken ligger längre in i landet, över åtta kilometer öster om riksväg 8, medan flera arter (bl.a. gäss, svanar, trana, havsörn) flyttar huvudsakligen väster om
riksvägen. I många undersökningar har man fastställt att fåglarna börjar runda vindkraftverken i god tid när de har observerat dem. Även i fråga om Lakiakangas 2B antas fåglarna flyga runt kraftverken med bred marginal. De flesta arter flyttar huvudsakligen klart utanför projektområdet, varigenom vindkraftsetableringen beräknas
medföra på sin höjd lindriga konsekvenser för fåglarnas flyttbeteende i regionen.
Utifrån litteraturen antas 60–130 fåglar per år kollidera med kraftverken enligt alternativ Lakiakangas 2B. Vindkraftsparken ligger utanför de huvudsakliga flyttrutterna,
och kollisionskonsekvenserna för de flyttande fåglarna bedöms även vara mer obetydliga och i sig sakna betydelse för bestånden av de arter som flyttar via området. Sädgåsen drabbas mest av kollisionskonsekvenserna, eftersom arten är på avtagande och
flyttar i stora mängder igenom området.
Fåglarnas rastplatser på åkerfälten i Storsjön (med bl.a. gäss, svanar och ljungpipare)
ligger väster om vindkraftsparken. De närmaste vindkraftverken ligger emellertid så
långt från rastplatserna att kraftverkens avskräckande störningskonsekvenser inte bedöms påverka rastplatserna i betydande grad. Överlag beräknas konsekvenserna för
rastplatserna i Storsjön vara på sin höjd små. Alternativet bedöms inte orsaka några
konsekvenser för de övriga gåsåkrarna i Kristinestadsområdet.
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Alternativ 3: 102 vindkraftverk på Lappfjärds och Lakiakangas projektområden
Jämfört med de övriga projektalternativen är konsekvenserna av projekthelheten
Lappfjärd och Lakiakangas större eftersom både antalet vindkraftverk och området är
större. Vindkraftsparken med 102 kraftverk enligt projekthelheten bildar ett cirka 10,0
km x 11,2 km stort hinder på och i närheten av fåglarnas flyttrutt. Vindkraftsparken
ligger omedelbart öster om riksväg 8, medan flera arter (bl.a. gäss, svanar, trana,
havsörn) flyttar huvudsakligen väster om riksvägen. Exempelvis gäss och trana samt
tofsvipa och ringduva flyttar även över ett större område genom projektområdet och
över åkerfälten i Storsjön mellan områdena.
På hösten är flyttningen mer spridd och fåglarna flyger över ett större område och
även i större omfattning via projektområdena. I många undersökningar har man fastställt att fåglarna börjar väja för vindkraftverken i god tid när de har observerat dem.
Även i fråga om projekthelheten Lappfjärd och Lakiakangas antas fåglarna väja för
kraftverken i god tid när de har observerat dessa. Många arter flyttar huvudsakligen
utanför projektområdena, men eftersom de rastar på platser runtomkring och mellan
vindkraftsparkerna bedöms anläggningen orsaka på sin höjd måttliga konsekvenser
för fåglarnas flyttbeteende i området.
Utifrån litteraturen antas 100–235 fåglar per år kollidera med kraftverken i projekthelheten Lappfjärd och Lakiakangas 3. Antalet flyttande fåglar som eventuellt kolliderar
med vindkraftsparken bedöms vara mindre och i sig sakna anmärkningsvärd betydelse
för populationen av någon av de arter som flyttar via området. Sädgåsen drabbas
mest av kollisionskonsekvenserna, eftersom arten är på avtagande och flyttar i stora
mängder igenom området. Fåglarna rastar också i områden som ligger runt och mellan projektområdena. Åkerfälten i Storsjön fungerar som en riktlinje för flytten för
t.ex. gäss, visserligen i mindre mån än Bottniska vikens kustlinje som finns väster om
områdena. Mellan vindkraftsparkerna lämnas en cirka 2,5 km bred fri zon, där fåglarna kan flytta och undvika vindkraftverken även framöver. Fåglarnas flygningar mellan
vindkraftsparkerna ökar visserligen något risken för kollisioner med kraftverken kring
åkrarna i Storsjön.
Fåglarnas rastplatser på åkerfälten i Storsjön ligger mellan vindkraftsparkerna. De
närmaste vindkraftverken ligger emellertid så långt från rastplatserna att kraftverkens
avskräckande störningskonsekvenser inte bedöms påverka rastplatserna i betydande
grad. I projekthelheten Lappfjärd och Lakiakangas lämnas en fri zon mellan vindkraftsparkerna där fåglarna kan flyga till rastplatserna i Storsjön även framöver. Det
är möjligt att de sydligaste kraftverken på Lappfjärdsområdet (nr 32–46) delvis ligger
på flyttrutten för de fåglar som söker sig till Storsjön.
Det är möjligt att gäss som rastar i Storsjön flyger till kusten för att övernatta. Säkra
observationer om detta saknas. Om gässen övernattar till havs, ökar detta antalet förbiflygningar i Lappfjärdsområdet. Hindereffekten och risken för kollisioner med kraftverksstrukturerna ökar med avseende på de rastande gässen.
Rastplatserna på åkerfälten i Perus ligger strax norr om projektområdet i Lappfjärd.
De tre nordligaste vindkraftverken (nr 1–3) på Lappfjärdsområdet bildar sannolikt ett
hinder för de fåglar som rastar på åkrarna i Perus under vårflyttningen. De fåglar som
vill nå åkrarna måste runda kraftverken på norra sidan eller flyga mellan kraftverken 3
och 11, där en öppning på cirka 1,6 km mellan kraftverken gör det möjligt för fåglarna
att väja för dem.
Konsekvenserna för Storsjöns rastområde bedöms som helhet vara måttliga och för
rastområdet på åkerfälten i Perus på sin höjd måttliga. Det är också möjligt att fåglarna inte längre kommer till Storsjön om projekthelheten genomförs, utan söker sig till
sådana rastplatser i Kristinestad som ligger väster och nordväst om projektområdena.
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Bild 16.18. Tofsvipan är en vanlig flyttfågel i Österbotten.

16.6 Konsekvenser av elöverföringen
Konsekvenserna för det häckande fågelbeståndet till följd av sektionen norrut för
sträckningsalternativ 1B för elöverföringen bedöms vara relativt små, eftersom
det längs denna sträckning främst förekommer arter som är kännetecknande för
skogsbruksområden och som inte är särskilt känsliga för förändringar i livsmiljön.
Dessutom dras linjerna till största delen i anslutning till en befintlig ledningsgata, varigenom livsmiljöförändringarna blir mindre.
De naturtyper som finns vid elöverföringslinjen är i huvudsak dikade barr- och lövträdsdominerade momarker som kännetecknar intensivt bearbetade ekonomiskogar
där man inte har påträffat hotade fågelarter. Viktigast för det häckande fågelbeståndet
längs linjens sträckning är skogsområdena med äldre grandominerad moskog. I äldre
skogsbestånd påträffas arter som bl.a. spillkråka, gransångare och trädkrypare. Konsekvenserna för s.k. gammelskogsarter bedöms likväl vara obetydliga eftersom större
ytor av gammal skog endast finns på de ställen där kraftledningen dras i en befintlig
ledningsgata. Ledningsgatan breddas proportionellt sett mycket litet (cirka 19 meter)
varvid konsekvenserna för gamla skogars fågelarter är små.
Artsammansättningen bland fåglar som lever vid de nya och breddade ledningsgatorna
i skogsområdena kommer att förändras något till följd av dragningen av elöverföringslinjen. De arter som gynnas av kantzoner och öppna platser blir fler och skogarnas arter minskar. På åkerområden som används för odling placeras kraftledningen invid en
befintlig kraftledning, vilket inte medför några betydande förändringar i häckningsmiljöerna för fågelarter som anpassat sig till öppna och halvöppna habitat. Anläggning av
elöverföringslinjen i skogsområden kan även få positiva konsekvenser för sådana
minskande arter som gynnas av halvöppna miljöer, bl.a. rosenfink och törnskata vilka
klassificeras som nära hotade arter. Arterna förekommer redan i närheten av de befintliga ledningsgatorna med bestånd om några par. Störningarna till följd av anläggningen av elöverföringsledningen kan ha tillfälliga negativa effekter på häckningsresultaten för arter som häckar i närheten av ledningen, om anläggningsarbetena sammanfaller med häckningstiden. Störningen är emellertid kortvarig och dess konsekvenser
pågår under högst en häckningssäsong.
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En grov uppskattning av eventuella fågelkollisioner med elledningarna skulle i genomsnitt vara en fågel per ledningskilometer och år (Ellermaa 2011). Elöverföringslinje
Lappfjärd 1B medför en beräknad risk för fågelkollisioner på cirka 30 fåglar per år.
Risken är störst för hönsfåglar som häckar på projektområdet, men enstaka kollisioner
bedöms ändå inte påverka fågelpopulationerna.
Konsekvenserna för de flyttande fåglarna bedöms överlag vara relativt små, eftersom
kraftledningen till största delen dras invid en befintlig ledningsgata. Från elstationen
som ska byggas på Stugmossen på Lappfjärdsområdet dras emellertid en ny 110 kV
luftledning i en ny terrängkorridor på ett avsnitt om 3,3 km till Fingrids 400 kV kraftledning mellan Kristinestad och Ulvsby. På detta avsnitt går den nya luftledningen
över åkerslätten i Storsjön och korsar flygriktningen för flyttfåglar som rastar på åkrarna. Detta medför en kollisionsrisk för fåglarna. Det nya ledningsavsnittet kan medföra på sin höjd måttliga konsekvenser för de rastande fåglarna i Storsjön, varför möjligheter att reducera kollisionsrisken längs avsnittet bör undersökas. Man bör även notera att de befintliga kraftledningarna över Storsjöns åkrar inte har bedömts medföra
konsekvenser för flyttande fåglar och deras rastplatser. På övriga avsnitt dras kraftledningen invid en befintlig ledningsgata, varigenom antalet ledningar i ledningsgatan
ökar. Därmed ökar även kollisionsrisken för fåglar, speciellt på öppna platser. Konsekvenserna för flyttande fåglar bedöms likväl vara obetydliga.

Bild 16.19. Kraftledningarna kan medföra en kollisionsrisk för flyttfåglar som rastar på åkerfälten.

Konsekvenserna av sträckningsalternativ 2A för elöverföringen för det häckande
fågelbeståndet är relativt små, eftersom ytan av den skog som måste röjas för ledningsgatan är liten och de berörda livsmiljöerna är vanlig ekonomiskog. Avsnittet vid
Storåvägen splittrar något ett område med äldre grandominerad moskog, men konsekvenserna för fåglarna i skogsområdet som redan är splittrat av avverkningar och
vägar bedöms vara relativt små.
Antalet fågelkollisioner med ledningarna uppskattas till endast tre fåglar per år (tabell
16.5Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.). Kraftledningen som dras i en ny led-
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ningsgata medför kollisionsrisk för hönsfåglar samt för berguv som eventuellt häckar
på området. För berguven föreligger även risk för elstöt från ledningarna. Enstaka kollisioner medför inte konsekvenser för hela populationen.
Dragningen av elledningar medför inga betydande konsekvenser för flyttande fåglar.
Den nya luftledningen enligt sträckningsalternativet går inte över fåglarnas rastplatser
under flyttningen. Eftersom kraftledningen finns i ett skogsbevuxet område är risken
för att flyttfåglar kolliderar med ledningarna mycket liten.

Bild 16.20. Åker och skog längs sträckningsalternativ 2A.

Konsekvenserna av sträckningsalternativ 2B för elöverföringen är i stort sett desamma som av alternativ 1B. Det finns inga betydande skillnader med avseende på
kollisionsdödligheten eller konsekvenserna för det häckande beståndet.
Konsekvenserna för flyttande fåglar kan jämföras med anläggningen av alternativ 1B,
men de är mindre eftersom den nya kraftledningen inte korsar åkerfälten i Storsjön
utan ansluter sig till Fingrids 400 kV kraftledning mellan Kristinestad och Ulvsby öster
om åkerfälten. På övriga avsnitt dras kraftledningen invid en befintlig ledningsgata,
varigenom antalet ledningar i ledningsgatan ökar. Därmed ökar även kollisionsrisken
för fåglar, speciellt på öppna platser. Konsekvenserna för flyttande fåglar bedöms likväl vara obetydliga.
Konsekvenserna av sträckningsalternativ 3 för elöverföringen för det häckande
fågelbeståndet kan jämföras med alternativen 1B och 2B. På grund av sträckningens
längd och det större uppskattade antalet fågelkollisioner bedöms konsekvenserna likväl vara något större. Antalet fågelkollisioner med kraftledningen uppskattas till cirka
30 per år. Också konsekvenserna för fåglarnas livsmiljöer är störst pga. de mer omfattande röjningarna i trädbeståndet (se kapitel 19).
Konsekvenserna för de flyttande fåglarna bedöms överlag vara relativt små, eftersom
kraftledningen till största delen dras invid en befintlig ledningsgata. Från elstationen
som ska byggas på Stugmossen på Lappfjärdsområdet dras emellertid en ny 110 kV
luftledning i en ny terrängkorridor på ett avsnitt om 3,3 km till Fingrids 400 kV kraftledning mellan Kristinestad och Ulvsby. På detta avsnitt går den nya luftledningen
över åkerslätten i Storsjön och korsar flygriktningen för flyttfåglar som rastar på åk-
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rarna. Detta medför en kollisionsrisk för fåglarna. Det nya ledningsavsnittet kan medföra på sin höjd måttliga konsekvenser för de rastande fåglarna i Storsjön, varför möjligheter att reducera kollisionsrisken längs avsnittet bör undersökas. Man bör även notera att de befintliga kraftledningarna över Storsjöns åkrar inte har bedömts medföra
konsekvenser för flyttande fåglar och deras rastplatser. På övriga avsnitt dras kraftledningen invid en befintlig ledningsgata, varigenom antalet ledningar i ledningsgatan
ökar. Därmed ökar även kollisionsrisken för fåglar, speciellt på öppna platser. För flyttande fåglar bedöms konsekvenserna likväl vara obetydliga.
Tabell 16.5. De planerade elöverföringslinjerna för vindkraftsparkerna i Lappfjärd och Lakiakangas: linjernas längd, uppskattat antal fågelkollisioner, ledningsgatans areal och fördelning
av naturtyper.
Alternativ

Längd (km)

Antal kollisioner
(indiv./år)

Ledningsgatans
areal (ha)

Åker
(%)

Skog
(%)

27,8

28

57

13

33

3,1

3

8

4

45

Alt 2B (norr)

27,2

27

55

12

25

Alt 3 (norr)

29,6

30

62

12

35

Alt 1B (norr)
Alt 2A

16.7 Konsekvenser efter nedläggningen
Rivning av vindkraftverken och elöverföringslinjerna orsakar likadana störningar som
anläggningsskedet för de i närheten häckande fåglarna. Störningen är emellertid kortvarig och påverkar inte ett särskilt stort område. För flyttande fåglar och fåglar som
rastar i närheten av de berörda områdena (t.ex. på åkrarna i Storsjön) orsakas obetydliga störningar och endast om rivning av elledningarna inleds under flyttsäsongen.
På anläggningsområdena och ledningsgatorna uppkommer efter rivningen och efter
normala successionsfaser trädbestånd som kan utvecklas som vanlig ekonomiskog efter sedvanlig slutavverkning. Det häckande fågelbeståndet på projektområdena återställs inte nödvändigtvis till utgångsläget före vindkraftsetableringen, eftersom fågelbeståndet påverkas av många naturliga och människorelaterade faktorer (bl.a. klimatförändringar, lokala och regionala skogsvårdsåtgärder samt den allmänna utvecklingen av fågelbestånden).
16.8 Nollalternativets konsekvenser
Om vindkraftverken och kraftledningarna inte byggs, uppkommer inga konsekvenser
för häckande eller flyttande fåglar. Livsmiljöerna och fågelbestånden på projektområdena och ledningsgatorna påverkas emellertid av faktorer som inte beror på projektets
genomförande, bl.a. jord- och skogsbruket i området och naturens egna processer. De
fåglar som flyttar genom projektområdena och rastar i närheten av dem påverkas
även av eventuella projekt i närområdena.
16.9 Lindring av konsekvenserna
De direkta konsekvenserna för det häckande fågelbeståndet kan reduceras genom att
de för fåglarna värdefulla livsmiljöerna beaktas även i den fortsatta projektplaneringen. Att vindkraftsparken byggs så tätt som det tekniskt och ekonomiskt är möjligt
minskar omfattningen av förändringarna i livsmiljöerna och därigenom konsekvenserna för det häckande fågelbeståndet. Runt de värdefulla naturtyperna bör lämnas tillräckliga trädbevuxna skyddszoner. Konsekvenserna kan reduceras genom att de preliminära byggplatserna för kraftverk i närheten av värdefulla naturtyper justeras i den
fortsatta planeringen. De kraftverk som orsakar de största konsekvenserna bör om
möjligt helt strykas eller omplaceras längre ifrån de värdefulla miljöerna.

232

Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker
MKB-BESKRIVNING

CPC Finland Ab
FCG Design och planering Ab

Servicevägarna för vindkraftsparken bygger i så stor omfattning som möjligt på befintliga vägsträckningar, och elöverföringen inom parken sköts med jordkablar som
grävs ner i marken längs vägsträckningarna, så att de inte kräver onödig röjning av
skog eller orsakar kollisionsrisk för fåglar. Genom noggrann planering kan man i samband med anläggning av vindkraftsparken undvika onödig markbearbetning och begränsa byggarbetena till en så liten yta som möjligt.
Konsekvenserna för det häckande fågelbeståndet kan reduceras genom att byggarbetena om möjligt genomförs utanför den viktigaste häckningssäsongen, speciellt i närheten av värdefulla naturtyper. Oftast avbryter fåglar häckningen lättast i början av
häckningssäsongen, dvs. under äggläggning och ruvning (i maj–juni). Den känsligaste
tiden för berguven som häckar i Lappfjärdsområdet infaller i mars–april. Vid anläggningsarbetena bör man även beakta speltiderna för tjäder och orre på våren och hösten.
Genom planering av belysningen av vindkraftverken kan man betydligt reducera kollisioner speciellt på natten och t.ex. i dimma. Onödiga och alltför klara lampor bör
undvikas, eftersom nattflyttande fåglar har konstaterats söka sig till ljuskällor under
vissa omständigheter (Koistinen 2004).
Konsekvenserna för flyttande fåglar kan reduceras genom att vindkraftverken anläggs
på ett tillräckligt avstånd från fåglarnas rastplatser och, om hela projekthelheten genomförs, genom att en tillräckligt bred flyttväg lämnas runt åkerfälten i Storsjön, så
att fåglarna fortfarande kan flytta och ta sig till rastplatsen. En tillräckligt bred fri zon
mellan vindkraftverken garanterar också att de fåglar som styr mot projektområdena
tryggt kan väja för kraftverken och flyga mellan områdena. Vissa konsekvensreducerande åtgärder även för flyttande fåglar har redan vidtagits under projektplaneringen
(bl.a. avståndet från kraftverken till åkerfälten).
Genom den tekniska planeringen av vindkraftverken är det möjligt att reducera kraftverkens konsekvenser för fågelbestånden, speciellt i fråga om kollisionsrisken. I andra
länder har man på olika sätt försökt reducera vindkraftsparkernas konsekvenser för
fåglarna, men någon entydig och allmängiltig lösning finns inte. Mönster i olika färger
som målas på rotorbladen har konstaterats förbättra deras synlighet och på så sätt
reducera antalet fågelkollisioner, men på grund av att resultaten i viss mån är motstridiga är det inte möjligt att ge exakta anvisningar om lämpliga färger och mönster.
Tidpunkten för huvudflyttningen för vissa fågelarter kan utifrån väderlek och fågelsituation förutspås med rimlig noggrannhet 1–2 dygn på förhand. Därigenom är den sannolikt effektivaste åtgärden för att reducera kollisionsdödligheten att tillfälligt stoppa
kraftverken under den livligaste flyttningssäsongen.
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Tabell 16.6. Åtgärder för reducering av vindkraftverkens konsekvenser för fåglar (enligt Burton
m.fl. 2011). +++ = god/hög, ++ = måttlig och + = dålig/låg.

Reducerande åtgärd
tillfälligt driftstopp
reducera rotorns rörelseeffekt: mönster på rotorbladen för bättre synlighet
reducera rotorns rörelseeffekt: rotorns rotationshastighet/storlek
förbättra kraftverkets synlighet: UV-färger och
material
förbättra kraftverkets synlighet: belysning
avmätt belysning
fågelavvisande laser
strukturella lösningar: torn för avvisande av
fåglarna
observationer med radar och i terräng
ljudskrämmor

Lämplighet

Kostnad

Effekt

++
+++

+++
+

+++
++

++

++

++

+++

+

+

++
+
++
++

+
+
++
++

+
++
++
+

++
++

++
+

+++
+

Konsekvenserna av elöverföringen i vindkraftsparken kan reduceras genom att de nya
kraftledningarna dras i anslutning till befintliga ledningar och nya ledningsgator görs
så smala som möjligt. Risken för fågelkollisioner med ledningarna kan reduceras betydligt genom att märka ut ledningarna över åkerfälten, t.ex. med fågelvarnare (stora
och granna plastklot) eller kontraststarka skivor som reflekterar UV-ljus och gör att
fåglarna ser ledningarna bättre också på natten. Användning av fågelvarnare eller
kontraststarka reflekterande skivor som gungar i vinden bör övervägas speciellt i luftledningen som korsar åkerfälten i Storsjön. Alternativ kan man överväga att ersätta
luftledningen med jordkabel på detta avsnitt. Risken för elstötar för rovfåglar som sitter och spanar på stolparna, som t.ex. berguven, kan reduceras med särskilda sittpinnar som monteras på stolparna.
16.10

Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Utredningarna av de häckande bestånden på projektområdena som gjordes 2012
övergriper häckningssäsongen och med olika taxeringmetoder har man skapat en
täckande bild av vilka arter som häckar på områdena, storleksförhållanden mellan arterna och var skyddsvärda arters revir finns. På grund av projektområdenas stora yta
är det dock möjligt att alla värdefulla arters revir inte har hittats. Även artsammansättningen på projektområdena varierar från år till år. Resultaten anses ändå vara tillräckliga för en bedömning av projektets konsekvenser för det häckande fågelbeståndet.
Uppskattningarna av projektets konsekvenser för fågelbestånden grundar sig främst
på uppgifter i utländsk litteratur om ämnet, eftersom forskningsdata från Finland inte
ännu finns tillgängliga. Man bedömer att det går tämligen bra att tillämpa uppgifterna
på omständigheterna i Finland eftersom beteendet hos arter som lever på likartade
skogsdominerade områden sannolikt inte på ett avgörande sätt avviker från arter av
samma familj som lever i Finland.
De största osäkerhetsfaktorerna i flyttfågelsutredningarna gäller antalet flyttande fåglar, flyttrutterna och den naturliga årsvariationen på rastplatserna. Det är ofta vanskligt att generalisera utredningar av vår- och höstflyttningarna under ett år över en
längre tidsperiod, eftersom fåglarnas flyttrutter och flyghöjder beror bl.a. på gällande
väderförhållanden. Vädret påverkar flygrutterna och tidpunkten för flyttningen, och i
och med att våren 2012 var regnig och kall, skedde flyttningen i skov som var svåra
att förutspå. Resultaten av flyttobservationerna bör tolkas som ett urval som spänner
över ett år av fågelflyttningen på området. Omfattningen av observationerna och kva-
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liteten på observationsdata bedömdes likväl vara tillräckliga för en tillförlitlig bedömning av konsekvenserna.
I bedömningsarbetet har man varit tvungen att utgå från utländska data om vindkraftens konsekvenser för fågelbestånden och om fåglarnas reaktioner vid möten med
vindkraftverk. Data från Finland är obefintliga eftersom det ännu så länge finns endast
ett fåtal vindkraftsparker i landet.
Fåglars nattflyttning observerades inte under flyttfågelsutredningarna och en klar uppfattning om dem saknas med avseende på flyttrutten längs Bottniska vikens kust. Det
är emellertid sannolikt att fåglarna flyttar på mycket hög höjd på natten, upp till flera
hundra meter, varigenom vindkraftsetableringen inte medför betydande konsekvenser
för fåglar som flyttar på natten.
Till flyttobservationer och uppskattningar av flyghöjd och avstånd anknyter alltid ett
antal felkällor beroende på observatören och därför är dessa uppgifter observatörens
subjektiva uppskattningar. Noggrannheten av observationerna och anteckningarna om
flyttningen beror också på hur van observatören är, men under de intensivaste dagarna hinner en person inte anteckna alla arter som observerats. I dessa fall har man fokuserat på att observera och anteckna de arter som är viktigast för projektet.
16.11

Sammandrag och jämförelse av alternativen
 Konsekvenserna för det häckande fågelbeståndet realiseras främst som förändringar i livsmiljöerna och som störningar till följd av anläggning och drift av vindkraftverken.
 Fågelbeståndet på projektområdena är i huvudsak i Finland vanliga och rikligt förekommande skogsfågelarter, som inte bedöms vara särskilt känsliga för konsekvenserna av vindkraftsetableringen.
 Konsekvenserna för det allmänna häckande fågelbeståndet bedöms i samtliga alternativ som små.
 Med avseende på skyddsvärda arter bedöms måttliga konsekvenser orsakas för
skogshönsen och de rovfåglar som påträffas på områdena.
 Antalen individer av skyddsvärda arter på projektområdena och längs elöverföringslinjerna är små och de olika projektalternativen bedöms inte medföra konsekvenser
för hela populationen för någon av arterna.
 De största konsekvenserna för det häckande beståndet orsakas av alternativet
Lappfjärd och Lakiakangas 3, där arealen av förändringar i livsmiljöer samt kollisionskonsekvenserna är störst.
 De lindrigaste konsekvenserna orsakas av alternativ Lakiakangas 2A, där antalet
kraftverk och omfattningen av nya servicevägar är minst.
 En betydande flyttrutt för fåglar längs Bottniska vikens kustområde går i huvudsak
väster om projektområdena, men en del flyttfåglar flyttar också via projektområdena. På Storsjöns åkrar mellan projektområdena och på åkerområdet i Perus norr
om Lappfjärds projektområde finns viktiga rastplatser för flyttfåglar.
 Lappfjärdsområdet ligger närmare de viktigaste flyttrutterna och Lakiakangasområdet ligger mer till öster om de huvudsakliga flyttrutterna. Största delen av flyttfåglarna flyger emellertid väster om Lappfjärdsområdet.
 Lakiakangas 2A är det alternativ som orsakar minst konsekvenser för det flyttande
fågelbeståndet, genom den minsta omfattningen av kollisions- och hinderkonsekvenserna.
 I alternativet Lappfjärd 1B är kollisions- och hinderkonsekvenserna större än i alternativen Lakiakangas 2A och Lakiakangas 2B, eftersom Lappfjärds projektområde
ligger närmare de betydande flyttrutterna för fåglar. Dessutom medför byggandet
på Lappfjärds projektområde sannolikt konsekvenser för rastområdena på Storsjöns
åkrar och åkrarna i Perus.
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 Projekthelheten Lappfjärd och Lakiakangas 3 bildar ett brett hinder i närheten av en
betydande flyttrutt, och dessutom ligger åkerslätten i Storsjön mellan vindkraftsparkerna. Mellan projektområdena lämnas dock en cirka 2,5 km bred zon fri från
kraftverk där fåglarna kan undvika vindkraftverken och färdas till rastområdena.
 Byggandet av projektets elöverföring bedöms medföra endast små konsekvenser för
fågelbeståndet, oberoende av vilket alternativ som väljs. De största konsekvenserna
för det häckande beståndet orsakas av alternativ 3, med de potentiellt största kollisionskonsekvenserna och det största behovet av röjning av skog. Elöverföringsalternativet 1B eller 3 medför de största konsekvenserna för flyttande fåglar, eftersom
elöverföringen i dessa alternativ byggs som luftledning över åkrarna i Storsjön. Detta
medför risk för att rastande fåglar kolliderar med kraftledningens ledare, och därför
bör man överväga åtgärder för att lindra kollisionsrisken ifall alternativet genomförs.
 Fåglarna som flyttar genom eller i närheten av projektområdena utsätts för hinderoch kollisionskonsekvenser. Inget av projektalternativen bedömdes totalt sett medföra betydande konsekvenser för de flyttfåglar som flyttar via projektområdena eller rastar i närheten av dem.
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FAUNA

17.1 Konsekvensmekanismer
Konsekvenserna för den landlevande faunan uppstår främst på områden där det byggs
vindkraftverk, vägnät och kraftledningar. Konsekvenserna realiseras i form av förändrad livsmiljö och som störningar orsakade av byggverksamhet och ökad mänsklig aktivitet. Förändringen av livsmiljön och splittringen av utbredningsområdet är begränsad
till byggplatsernas omedelbara närhet. Förlusten av livsmiljöarealer kan ha indirekta
och sekundära konsekvenser för djurens ekologiska korridorer, som kan försämras eller till och med brytas.
Förutom förändringar av livsmiljön medför vindkraftverken kollisionsrisk för fladdermöss. Förutom de direkta kollisionerna kan fladdermössen omkomma till följd av lufttrycksförändringen av vindkraftverkens rotorblad. Det är känt att fladdermössen i
synnerhet på hösten stiger upp till samma höjd med vindkraftverken för att äta. På
denna höjd finns det rikligt med föda bestående av insekter (bl.a. flyttande insektsvärmar, insekter som samlar sig på rotorbladen) (Rydell m.fl. 2012). Fladdermöss har
setts flyga upp på 100–1 200 meters höjd (Ahlén m.fl. 2007). Man har konstaterat att
dödligheten bland fladdermössen ökar ju högre vindkraftverken är, dvs. stora vindkraftverk orsakar mest skada för dem.
Vindkraftverken utgör en risk även för flyttande fladdermöss som ofta flyger på rätt
höga höjder. Fladdermössens flyttrutter går i allmänhet i närheten av kusten där man
har märkt att konsekvenserna av vindkraftverken är 5−10 gånger större jämfört med
konsekvenserna på fastlandsområden (Rydell m.fl. 2012). Enligt observationer sjunker
dödligheten bland fladdermössen tydligt redan på 500 meters avstånd från vindkraftverk som placerats vid kusten (Ahlén 2002).
17.2 Utgångsdata och metoder
17.2.1

Allmänt
Utgångsdata om djurbeståndet i projektområdet har samlats in bland annat från miljöförvaltningens databas över arter samt genom intervjuer med representanter för lokala natur- och miljöorganisationer och jaktföreningar. På områdena genomfördes enskilda utredningar om förekomsten av flygekorre och fladdermöss. Observationer av
övrig fauna gjordes i samband med naturinventeringarna och terrängbesöken sommaren 2012.
Vid terränginventeringarna strävade man efter att kartlägga bl.a. följande objekt:

17.2.2



Arter som upptagits i bilaga IV (a) till habitatdirektivet (bl.a. flygekorre och fladdermöss) och deras biotoper



Fladdermössens tänkbara flyttrutter



Hotade arter och deras biotoper



Viktiga förflyttningsrutter och ekologiska förbindelser

Flygekorre
Förekomsten av flygekorre på projektområdena kartlades i maj–juni 2012; för naturtypsinventeringarna användes 35 timmar. Kartläggningen inriktades på de preliminära
byggplatserna för vindkraftverken och servicevägarna och på objekt som valts utifrån
en kartanalys, bland annat grövre gran- och blandskogar samt skogar längs bäckar.
Även de utbredningsområden som man kände till utifrån utgångsdata undersöktes.
I skogsområden som lämpar sig som livsmiljöer för flygekorre sökte man efter spillning av flygekorre särskilt vid roten av träd där flygekorre kan bygga bo, vistas eller
söka föda (speciellt gran och asp). Positionen för träd med spillning, bon eller hålor
bestämdes med GPS. I samband med terrängarbetet noterades även potentiella bon
för flygekorre, exempelvis bon i rishögar och naturliga hålor.
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Flygekorrarnas livsområden avgränsades på kartan utifrån upphittad spillning samt
skogarnas struktur och trädbeståndets egenskaper. Dessutom utreddes individernas
potentiella rutter och förbindelser till andra områden.
17.2.3

Fladdermöss
Det fanns inte mycket utgångsdata om fladdermössbeståndet på Lappfjärds och Lakiakangas områden. Med tanke på fladdermössens utbredning kan det på områdena
förekomma åtminstone nordisk fladdermus, mustaschfladdermus, Brandts mustaschfladdermus, vattenfladdermus och långörad fladdermus (IUCN 2012).
Än så länge finns endast få uppgifter tillgängliga om fladdermössens flyttrutter i Finland. Utifrån befintliga uppgifter kan man emellertid dra slutsatsen att förekomsten av
fladdermöss i områdena för de planerade vindkraftsparkerna koncentreras till Bottniska vikens kustområden. Fladdermössens flyttleder kan delvis följa flyttkorridorer
som är kända flyttrutter för fåglar (Chiropterologiska föreningen i Finland rf 2011).
Förekomsten av fladdermöss i projektområdena utreddes under terrängsäsongen
2012. Vid kartläggningen användes både aktiva och passiva uppföljningsmetoder. Med
hjälp av den passiva uppföljningen får man uppgifter om befintliga fladdermusarter på
området, och med hjälp av den aktiva uppföljningen får man förutom uppgifter om
artantalet även uppgifter om individantalet, dvs. det är möjligt att mer tillförlitligt
uppskatta förekomsten av fladdermöss genom den aktiva metoden. I anslutning till
de övriga terrängbesöken som gjordes sommaren 2012 fästes dessutom uppmärksamhet på förekomsten av fortplantnings- och rastområden (bl.a. hålträd, bergsskrevor och gamla byggnader) samt eventuella områden för födosök.

17.2.3.1

Passiv uppföljning
Under den passiva uppföljningen fästes detektorer som registrerade fladdermössens
ljud (Anabat SD1 och Pettersson D500x) permanent på projektområdena för en eller
flera nätter. Under tiden mellan våren och hösten 2012 utfördes passiva observationer
på elva platser i Lappfjärds projektområde och på tio platser i Lakiakangas projektområde. Detektorerna placerades på områden som ansågs vara fladdermössens potentiella områden för födosök (bl.a. områden vid skogsbilvägar, utkanterna av avverkningsområden och grövre skogsfigurer). För flyttningstiden placerades detektorer på
höga områden i terrängen. Utrustningen lämnades i terrängen under följande perioder: 16–18.5, 4–7.6, 19–21.6, 5–7.7, 20–22.7, 23–26.8 och 15–29.9. De ultraljud
från fladdermöss som registrerades med hjälp av utrustningen analyserades efter terrängsäsongen med ett datorprogram som har utvecklats för detta ändamål (BatSound
Pro och AnaLook).

17.2.3.2

Uppföljning av flyttning
Genom den passiva uppföljningen observerade man fladdermöss som eventuellt flyttade via projektområdena. Uppföljningen varade knappt en vecka på våren och tre
veckor på hösten. Man följde även aktivt med flyttningen under tre nätter i maj och
sex nätter i augusti 2012, totalt 45 timmar.
Den aktiva kartläggningen gjordes med biltaxeringsmetoden (bl.a. Roché & Aughney
2007, Roché m.fl. 2005) som lämpar sig för att snabbt skapa en översikt av de fladdermusarter som flyttar via områdena och av förhållandet mellan antalet individer av
olika arter. I denna metod monterades en detektor som registrerar fladdermössens läten på bilens takräcke på båda sidorna framtill på bilen. Man körde med låg hastighet
(högst 30 km/h) genom projektområdena och deras närområden och avlyssnade samtidigt eventuella läten från fladdermöss. Man använde sig av bil- och skogsbilvägarna
på området och valde rutterna så att hela området blev undersökt. Vid potentiella
flyttrutter för fladdermöss stannade man separat för att lyssna. Fladdermusarterna
identifierades i huvudsak i terrängen, men en del av observationerna granskades i efterhand genom att analysera de inspelade lätena med ett ljudanalysprogram på dator.
Kartläggningar genomfördes även utanför projektområdena längs eventuella flyttrutter
vid riksväg 8 och Lillåns ådal.
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Bild 17.1. Passivdetektorernas placering i projektområdena och i deras närhet och de vägavsnitt
som i huvudsak utnyttjades vid biltaxeringen.

17.2.3.3 Lokala populationer
Fladdermössens områden för förökning, vila och födosök samt de rutter som leder till
dem kartlades aktivt i juni–augusti 2012 under fem olika tidpunkter och under 14 nätter, sammanlagt cirka 50 timmar. Man färdades heltäckande genom projektområdena
och deras närområden (till fots och genom att utnyttja biltaxeringsmetoden), varvid
man samtidigt avlyssnade ultraljud från fladdermöss med en detektor (Pettersson
D240X). Utredningarna av områdena för förökning, vila och födosök inriktades i första
hand på vindkraftverkens och servicevägarnas planerade förläggningsplatser, men
man eftersträvade även att skapa en översiktlig bild av fladdermusbeståndet i området kring projektområdena. I arbetet utnyttjades nätverket av skogsbilvägar och stigar i området. Fladdermusbeståndet utanför projektområdena kartlades i allmänna
drag under två nätter i augusti 2012 och mer sporadiskt under andra nätter i samband
med kartläggningarna på projektområdena.
Fladdermusinventeringen utfördes av viltbiolog, AFD Terhi Wermundsen vid Wermundsen Consulting Oy och biolog, FM Tiina Mäkelä vid FCG Design och planering Ab.
17.3 Nuläge
17.3.1

Fauna
Vanliga däggdjursarter i hela Södra Österbotten är bland annat älg, lo, räv, skogshare,
fälthare, mårdhund och utter. Till den vanliga faunan i Kristinestadsområdet hör också
bl.a. sork, näbbmus, mård, hermelin, vessla, ekorre och grävling. Bland de sällsynta
och hotade arterna på båda projektområdena finns också flygekorre (se kapitel
17.2.2). Av fladdermusarterna finns det på området mustaschfladdermus/Brandts mustaschfladdermus och nordisk fladdermus (se kapitel 17.2.3).
Stammen av stora rovdjur växer i Sydösterbotten och varg förekommer regelbundet i
synnerhet i Sydösterbottens kustområden. Även björnstammen har etablerat sig och
björnarnas utbredning sträcker sig till de södra delarna av Sydösterbotten. Lo finns
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det nära kusten, från Sydösterbotten till Vasaregionen (Österbottens förbund 2011).
Av viltarterna påträffas också bl.a. vitsvanshjort och rådjur i Lappfjärdsområdet (Riistaweb 2011). Viltarterna behandlas noggrannare i kapitel 0.
Vattendraget Lappfjärds å–Storå norr om projektområdena har en mångsidig fiskfauna. Havsöring och harr vandrar upp i ån och vandringssiken leker i åns nedre lopp.
Ån hyser även ett ursprungligt öringbestånd. I Lappfjärds å finns vissa sällsynta arter
av bäcksländor och nattsländor samt blötdjur såsom flodpärlmusslan (ELY-centralen i
Södra Österbotten 2011, Österbottens förbund 2011). Lappfjärds å–Storå är emellertid inte belägen i den omedelbara närheten av de planerade vindparksområdena. Den
närmaste preliminära byggplatsen för kraftverken ligger på Lappfjärds projektområde
cirka två kilometer och på Lakiakangas projektområde cirka tre kilometer från åfåran.
De diken som dragits från skogsområdena på projektområdena till Lappfjärds å–Storå
saknar de egenskaper som skulle göra dem till lämpliga vandringsvatten för havsöringen. Å- och bäckfårorna är rensade och på grund av effektivt skogsbruk är vattnet
som rinner i dikena humusrikt. Fårorna torkar även ut om sommaren. Det enda större
öppna vattenområdet på det planerade vindparksområdet är Snörsjön. Dess vattenfauna har inte undersökts noggrannare. Fiskbeståndet i sjön är troligtvis rätt anspråkslöst (bl.a. gädda och abborre).
Det observerade insektbeståndet på projektområdena representerar arter som är
mycket vanligt förekommande på ekonomiskogsområden. Arter som är nationellt eller
lokalt hotade eller som upptagits i bilaga IV (a) till habitatdirektivet påträffades inte.
17.3.2

Fladdermöss

17.3.2.1

Finlands fladdermusbestånd
I Finland har totalt 13 fladdermusarter påträffats och de är alla fridlysta med stöd av
naturvårdslagen (NVL 29 §). De hör också till de arter som tas upp i bilaga IV (a) till
EU:s habitatdirektiv. Det är förbjudet att förstöra och försämra de platser där arterna
förökar sig och rastar. Fransfladdermusen har i Finland klassificerats som en kraftigt
hotad art (EN) och trollfladdermusen som en sårbar art (VU) (Rassi m.fl. 2010). År
1999 anslöt sig Finland till överenskommelsen om skydd av fladdermöss i Europa
(EUROBATS). Överenskommelsen ålägger medlemsländerna att skydda fladdermössen
via lagstiftningen samt att öka forskningen och kartläggningen. Enligt EUROBATSavtalet ska medlemsländerna sträva efter att bevara födoområden som är viktiga för
fladdermössen, samt förflyttnings- och flyttrutter.

17.3.2.2

Arter och observerat antal på projektområdena
På båda projektområdena förekommer nordisk fladdermus och mustaschfladdermus
och/eller Brandts mustaschfladdermus. Artparet mustaschfladdermus och Brandts mustaschfladdermus kan urskiljas endast anatomiskt och därför har dessa arter i denna
utredning behandlats som ett artpar kallat mustaschfladdermus. Arternas krav på levnadsförhållanden påminner så mycket om varandra att det faktum att man inte urskiljer dem från varandra inte försvårar bedömningen av projektets konsekvenser.
Utifrån de kartläggningar som genomfördes i maj–september 2012 är det artbestånd
som förekommer på de båda projektområdena rätt ensidigt och på ingetdera projektområdet är fladdermustätheten hög. På området finns emellertid några fortplantningsoch rastområden och viktiga födosöksområden för fladdermöss. Fladdermöss påträffades mest vid kartläggningsbesöken som gjordes vid midsommartid (månadsskiftet
juni–juli).
Den absolut vanligaste fladdermusen som påträffades på båda projektområdena är
nordisk fladdermus som är den vanligast förekommande fladdermusen i Finland. Vid
de kartläggningar som utfördes på Lappfjärdsområdet under perioden maj–september
påträffades nordisk fladdermus 33 gånger och mustaschfladdermus bara två gånger.
På Lakiakangas projektområde gjordes sammanlagt 29 observationer av nordisk fladdermus och åtta observationer av mustaschfladdermus. Eventuella överlappningar av
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observationerna kunde inte med säkerhet elimineras och sålunda kan en del av observationerna t.o.m. från en natt gälla en och samma individ på jakt efter föda.
Passivdetektorerna hade på Lappfjärds projektområde registrerat ljudet av nordisk
fladdermus på fyra platser och på Lakiakangas projektområde på tre platser. På Lakiakangas projektområde hade passivdetektorerna även registrerat observationer av
mustaschfladdermus på en plats.
På den norra sidan av projektområdet vid Lappfjärds å observerades cirka 60 nordiska
fladdermöss under två kartläggningsnätter. Dessutom upptäckte man på två platser
längs åstranden mustaschfladdermus och vid området kring Lappfjärds kyrka förutom
nordisk fladdermus även mustaschfladdermus och sannolikt en långörad fladdermus.
Utifrån en grov kartläggning verkar fladdermustätheten och artrikedomen i den mosaikartade kulturmiljön vid åstranden, som består av åkrar, vägar, bosättning och
skogsområden, ansenligt större än på Lappfjärds och Lakiakangas projektområden.

Nordisk fladdermus
Mustaschfladdermus

Bild 17.2. Observationer av fladdermus på Lappfjärds projektområde 16.5–29.9.2012.

Nordisk fladdermus
Mustaschfladdermus

Bild 17.3. Observationer av fladdermus på Lakiakangas projektområde 16.5–29.9.2012.
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Tabell 17.1. Passivdetektorernas observationer av fladdermus på projektområden 16.5–
29.9.2012.
Datum

1

16–18.5.2012

Lappfjärd

2

16–18.5.2012

Lakiakangas

-

-

3

16–18.5.2012

Lakiakangas

-

-

4

4–5.6.2012

Lakiakangas

3

2

5

5–6.6.2012

Lappfjärd
6

-

Lappfjärd

Mustaschfladdermus
-

-

6

6–7.6.2012

7

19–20.6.2012

Lakiakangas

-

-

8

21–22.6.2012

Lakiakangas

-

-

9

5–6.7.2012

Lappfjärd

-

-

10

6–7.7.2013

Lappfjärd

-

-

11

19–20.7.2012

Lappfjärd

-

-

12

20–21.7.2012

Lappfjärd

1

-

27

-

13

21–22.7.2012

Lakiakangas

14

23–24.8.2012

Lappfjärd

-

-

15

23–24.8.2012

Lakiakangas

-

-

16

24–25.8.2012

Lakiakangas

-

-

17

24–25.8.2012

Lappfjärd

2

-

-

-

18

25–26.8.2012

Lappfjärd

19

25–26.8.2012

Lakiakangas

-

-

20

15–29.9.2012

Lappfjärd

3

-

21

15–29.9.2012

Lakiakangas

4

-

46

2

Totalt

17.3.2.3

Projektområde

Nordisk
fladdermus
-

Plats

Lokalpopulationer och områden som används av fladdermöss
De områden som fladdermöss använder har uppskattats enligt gängse praxis. Klassifikationen grundar sig på arterna och antalet fladdermöss på områdena (Siivonen
2004). Klasserna är följande:
Klass I:

Föröknings- eller rastplats. Enligt naturvårdslagen är det förbjudet att förstöra eller försämra dessa platser (NVL 49 §).

Klass II:

Viktigt födoområde eller förflyttningsrutt. Områdets värde för fladdermössen ska beaktas i markanvändningen (EUROBATS 1999).

Klass III:

Annat område som används av fladdermöss. Områdets värde för fladdermössen ska i den mån det är möjligt beaktas i markanvändningen.

Utifrån fladdermusobservationer och särdrag i livsmiljöerna (skogstyp, trädbeståndets
ålder och förekomsten av ihåliga och murkna träd) fastställdes tre viktiga födoområden av klass II och ett fladdermusområde av klass III på Lappfjärds projektområde.
På Lakiakangas projektområde fastställdes två fortplantnings- och rastplatser av klass
I och två viktiga födoområden av klass II samt två andra fladdermusområden av klass
III. Enstaka individer av nordisk fladdermus observerades jaga föda på flera andra
platser längs med skogsbilvägarna (Bild 17.4).
Observationerna av både nordisk fladdermus och mustaschfladdermus koncentrerades
till områden med äldre trädbestånd och skogsdiken. Den fuktighet som dikena medför
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ökar troligtvis antalet bytesinsekter för fladdermössen och lockar på så sätt fladdermössen att jaga i närheten av dikena. På äldre skogsområden finns också lämpliga
hålträd för fladdermössen för förökning och vila.

Bild 17.4. Fladdermusobservationer och viktiga områden för fladdermöss på projektområdena
och i närheten av dem.

De platser där man observerade att fladdermössen flög i synnerhet vid gryningen och
skymningen och för fladdermössen lämpliga fortplantnings- och rastplatser (hackspettshålor, trädhögar m.m.) avgränsades som fladdermössens fortplantnings- och
rastplatser. Fortplantningsområdena kunde inte verifieras (inga kolonier hittades i
kartläggningarna), utan områdena har avgränsats enligt försiktighetsprincipen utifrån
fladdermössens beteende, observationerna och förekomsten av lämpliga naturtyper.
Ett område där man observerade rikligt med jagande fladdermöss under hela sommaren klassificerades som ett viktigt område för födosök för fladdermössen. Platsens
värde ökar i och med att olika arter förkommer på området. Genom försiktighetsprincipen har viktiga områden för födosök avgränsats tillräckligt omfattande för att även
eventuella fortplantningskolonier ska ingå i det avgränsade området. Förutom utifrån
observationerna har de viktiga fladdermusområdena avgränsats utifrån en bedömning
som delvis grundar sig på granskningar av flygbilder och terräng.
Fladdermöss sågs inte på de preliminära placeringsområdena för vindkraftverken som
i huvudsak består av ung moskog av barr- och barr-lövträdsbestånd, plantskogar av
olika ålder och avverkningsområden. Skogsskiften med unga träd har oftast för tät
vegetation för fladdermössen att jaga i. Inga hålor som är lämpliga fortplantnings- eller rastplatser för fladdermöss fanns på vindkraftverkens preliminära byggplatser.
Fortplantnings- och rastområden för de fladdermöss som sågs på projektområdena
kan även finnas utanför projektområdena bl.a. i Norrviken och Korsbäck där det finns
riktligt av lämpliga gamla gårdsmiljöer och byggnader.
Utifrån kartläggningar av projektområdenas närområden finns det viktiga födoområden för fladdermöss i området kring Lappfjärds å. Under två kartläggningsnätter ob-
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serverades cirka 60 enskilda fladdermusindivider vid ån. Resultaten från kartläggningarna har behandlats noggrannare i en separat rapport om naturutredningarna över
vindkraftsparkprojektet (naturutredningar i samband med Lappfjärds och Lakiakangas
vindkraftsparker, Finnish Consulting Group Ab 2012).

Bild 17.5. Unga och tätbevuxna skogsbestånd är inte lämpliga områden för födosök för fladdermusen.

Bild 17.6. Den vanligaste fladdermusen som påträffades på projektområdena är nordisk fladdermus (foto: Terhi Wermundsen).
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Fladdermusens flyttrutter
Mellan områdena för fladdermössens födosök, förökning och vila kan det uppstå viktiga förflyttningsrutter. Sådana är även flyttvägarna under våren och hösten.
I samband med uppföljningen av vår- och höstflyttningen observerades inga flyttande
fladdermusarter såsom trollfladdermus, stor fladdermus, gråskimlig fladdermus, pipistrellfladdermus eller dvärgfladdermus. Under kartläggningsbesök på projektområdena under fyra nätter i maj gjordes bara en observation av nordisk fladdermus på
båda projektområdena. Vid tidpunkten för höstflyttningen i slutet av augusti och under
september månad observerades bara några individer av nordisk fladdermus och mustaschfladdermus på båda projektområdena. Passivdetektorerna hade registrerat
mindre än tio observationer av nordisk fladdermus under höstflyttningen.
Projektområdena ligger på ett skogbevuxet åsområde, som saknar tydliga riktlinjer
som styr fladdermössen flyttning. Det är känt att fladdermössens flyttning är koncentrerad till kusten varifrån det till Lappfjärds projektområde är cirka tio kilometer och
till Lakiakangas projektområde över femton kilometer. Utifrån dessa faktorer kan man
uppskatta att fladdermössens huvudsakliga flyttrutter troligtvis löper flera kilometer
väster om projektområdena. Undersökningar som utförts i England och Tyskland har
visat att förekomsten av flyttande fladdermöss minskar tydligt redan på ett avstånd
om cirka 500 meter från strandlinjen (Rydell m.fl. 2012).
Riksväg 8 som löper väster om Lappfjärds projektområde och Lillåns ådal som ligger
mellan projektområdena kunde i teorin fungera som leder som styr fladdermössens
flyttning i nord-sydlig riktning. Observationer som gjorts på dessa områden gällde
emellertid endast enstaka lokala individer av nordisk fladdermus, och några flyttande
arter påträffades inte.
Enligt resultaten från kartläggningarna flyttar fladdermöss åtminstone inte i någon
större grad via Lappfjärds och Lakiakangas projektområden eller närliggande områden.

17.3.3

Flygekorre

17.3.3.1

Allmänt
Flygekorren förekommer i huvudsak i södra och mellersta Finland. Utbredningsområdets norra gräns går i Uleåborg-Kuusamotrakten. Exakta uppgifter om antalet individer finns inte. Enligt en undersökning publicerad år 2006 finns det 143 000 flygekorrhonor i Finland (Hanski 2006). Flygekorrstammen vid den österbottniska kusten är
Finlands tätaste (Hanski 2006).
Flygekorren klassificeras i Finland som en sårbar art och enligt naturvårdslagen (NVL
49 §) är det förbjudet att förstöra och försämra platser där flygekorren förökar sig och
rastar. Lagen ålägger bl.a. skyldighet att lämna ett tillräckligt trädbestånd omkring
flygekorrens bo. Avvikelser från förbuden i det strikta skyddssystemet får endast göras på de grunder som anges i artikel 16 i habitatdirektivet. Tillstånd till avvikelse beviljas i enstaka fall, och den regionala ELY-centralen fattar beslut om tillstånden med
stöd av 49 § 3 mom. i naturvårdslagen (Miljöministeriet 2005).

17.3.3.2

Flygekorrens utbredningsområden
Flygekorre förekommer på både Lappfjärds- och Lakiakangasområdet. Sannolikt på
grund av förändringar i skogarnas struktur konstaterades alla sex utbredningsområden för flygekorre som undersökts utifrån utgångsdata (SYKE 2011) vara åtminstone
tillfälligt övergivna, men under inventeringarna 2012 påträffades sju nya fortplantnings- och rastområden. På planeringsområdet för Lappfjärds vindkraftspark observerades sommaren 2012 fyra revir och på området i Lakiakangas tre revir. Utifrån utgångsdata och skogsområdenas särdrag (SYKE 2011) avgränsades sex utbredningsområden där man inte gjorde observationer av flygekorre sommaren 2012.
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De observerade fortplantings- och rastområdena är till sina särdrag mycket typiska
livsmiljöer för flygekorre, med undantag av utbredningsområdet på Flaggberget på
Lappfjärds projektområde där man på ett hygge hittade färsk spillning av flygekorre
vid roten av två kvarlämnade aspar. Skogarna som växer runt hygget är ung, gallrad
tallplantskog samt äldre tallskog som inte är gynnsamma miljöer för flygekorre. De
håliga asparna är troligtvis flygekorrens rastplatser och hygget ett genomfartsområde.
Området lämpar sig inte som fortplantningsområde för flygekorren. Flygekorrens fortplantnings- och rastområden på projektområdet framgår nedan (Bild 17.8).

Bild 17.7. Den finländska flygekorrstammen är störst i Österbotten.

246

Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker
MKB-BESKRIVNING

CPC Finland Ab
FCG Design och planering Ab

Bild 17.8. Flygekorrens utbredningsområden på projektområdena och de områden där elöverföringslinjerna löper.

Bild 17.9. Sannolikt födosöksområde för flygekorre på Holmmossen.
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Bild 17.10. De håliga asparna på hygget är flygekorrens rastplatser.

I närheten av alternativen för elöverföringslinjerna 1B, 2B och 3 finns två utbredningsområden för flygekorre. Dessa finns på Lervikens område samt söder om Kristinestads elstation. Kraftledningssträckningen löper vid flygekorrens utbredningsområden i den befintliga ledningsgatan som ska breddas.
På Lervikens område påträffades flygekorrens spillning endast under tre träd, vilket
tyder på att det på området endast lever en ensam flygekorrhane eller att området är
en förbindelsepassage eller ett område för födosök för arten. Större och för arten
lämpligare livsmiljöer finns norr om den befintliga ledningsgatan på området. Utbredningsområdet i närheten av elstationen är till sin yta större och utifrån spillningsobservationerna är området troligtvis ett utbredningsområde för flygekorren. Från området finns en förbindelse söderut, men i nuläget har den över hundra meter breda ledningsgatan skurit av förbindelsen norrut och västerut.
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Bild 17.11. Flygekorrens utbredningsområden i norra delen av alternativen för elöverföringslinjerna 1B, 2B och 3 i närheten av Kristinestads elstation och Lervikens område.

17.3.4

Åkergroda
Det är möjligt att det förekommer åkergroda på projektområdet, men artens utbredning har inte utretts separat på Lappfjärds och Lakiakangas vindparksområden eller
längs kraftledningssträckningarna. Arten och lämpliga livsmiljöer för den har iakttagits
i samband med de andra utredningarna i maj–juni 2012. På projektområdet påträffades inte åkergroda, men det är möjligt att arten leker i skogs- och våtmarksdikena
och i öppna gölar på våtmarkerna. Det är möjligt att arten förekommer i närheten av
det nordliga sträckningsalternativet för elöverföringslinjerna 1B, 2B och 3, där lämplig
livsmiljö för arten (vattengrop eller markttäkt) observerades öster om Kristinestads
elstation.

17.4 Konsekvenser av vindkraftsparken
17.4.1

Konsekvenser för djuren

17.4.1.1

Lappfjärd 1B
De direkta konsekvenserna för markfaunan under anläggningen realiseras främst i
form av små förändringar i livsmiljön och som en olägenhet orsakad av byggnadsverksamhet och människors aktivitet. Förlusten av djurens livsmiljö i form av skogsbruksområde gäller en relativt liten yta (se kapitel 19) och i synnerhet med tanke på större
och rörliga djurarter berör konsekvenserna endast en mycket liten del av djurens
livsmiljöer.
Man uppskattar att konsekvenserna under byggnadsarbetena är små eftersom man
vet att största delen av faunan anpassar sig och även klarar av att utnyttja de förändringar i livsmiljöerna som människan förorsakat (Helldin m.fl. 2012). Skogarna på projektområdet är i sitt nuvarande skick rätt splittrade på grund av skogsbruket och
dessutom finns det ett tätt nätverk av skogbilvägar på området. Konsekvenserna av
att området splittras ytterligare på grund av en vindkraftspark anses vara proportionellt sett mindre än de konsekvenser skogsbruket medfört. Omfattande utredningar
som utförts i Europa tyder dessutom på att vindkraftverken inklusive förbindelsevägarna inte nämnvärt påverkar däggdjurens populationsstruktur och ekologiska korridorer (Helldin m.fl. 2012).
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Förändringarna i livsmiljön och splittringen av utbredningsområdena är mycket lokala
och begränsade främst till byggplatsernas omedelbara närhet. De direkta konsekvenserna uppskattas rikta sig till ett område på högst 200 hektar. På området bevaras
stora arealer av lämpliga ersättande livsmiljöer för det vanligaste däggdjursbeståndet,
eftersom det med beaktande av kanteffekten uppskattas att över 95 procent av projektområdet (närmare 4 700 hektar) bevaras i sitt nuvarande tillstånd även om vindkraftsparken byggs. Den lövträdsdominerade slyskog som uppkommer längs servicevägarna och vid andra röjda ytor erbjuder föda för älgar och harar och en ny livsmiljö
för smågnagare såsom sork och mus. Deras bestånd kan växa lokalt. Små rovdjur
såsom ugglor, räv och hermelin som snabbt reagerar på den förändrade tillgången på
mat kan dra nytta av det ökade beståndet av smågnagare. Av de arter som är ovanligare vet man att mården som föredrar omfattande sammanhängande skogsområden
är känslig för splittring av livsmiljön (Brainerd & Rolstad 2002). I och med projektet
kan den helt försvinna från området. Livsmiljöerna på vindkraftsparkernas och servicevägarnas områden är vanlig ekonomiskog och projektet kommer inte att ha några
konsekvenser för det allmänt och rikligt förekommande insektbeståndet på området.
Bland de på projektområdet förekommande skyddsvärda arterna som är känsliga för
förändringar i livsmiljön finns flygekorre och fladdermöss. Konsekvenserna för dem
behandlas i kapitel 17.4.2. Effekterna för viltarterna behandlas noggrannare i kapitel
18.
Nya servicevägar kan orsaka hinder för mindre arter, men man känner till att en del
av djuren (bl.a. stora rovdjur och älgar) drar nytta av vägarna när de rör sig mellan
livsmiljöerna (s.k. korridoreffekt) (Martin m.fl. 2010). Enligt J Helldin (muntlig information 2011) kan vägar som förbättrats eller byggts för vindkraftsparken i teorin
förorsaka störningar för den lokala faunan i och med ökad trafik, t.ex. i situationer när
vindkraftverken lockar besökare till området. Enligt undersökningar uppstår konsekvenser först när dygnstrafiken uppgår till flera hundra bilar per dag (Helldin m.fl.
2010) I det aktuella projektet kommer trafikvolymerna emellertid att vara små eftersom servicevägarna främst används av markägarna och servicepersonalen (högst
några bilar per dag). Konsekvenserna av servicetrafiken för faunan anses således vara
små.
Det buller och andra olägenheter som uppstår i anslutning till byggarbetet och människans verksamhet kommer troligtvis inte att öka i betydande grad för det vanliga
däggdjursbeståndet såsom skogshare, räv och älg som i viss mån redan vant sig vid
människans störande verksamhet på skogsbruksområdena. Byggperioden varar på
grund av projektets omfattning något längre än normalt (högst fyra år), varigenom
olägenheterna från byggandet också varar längre. Under vindkraftsparkens anläggningsskede kan djuren vid behov flytta till projektområdets lugnare delar eller utanför
projektområdet och återvända till sin livsmiljö när byggarbetet har avslutats. I synnerhet känsligare arter som normalt skyr människan såsom stora rovdjur (björn, varg
och lo) kommer troligtvis att sky vindparksområdet under anläggningsskedet. Konsekvenserna för de stora rovdjuren uppskattas emellertid vara små eftersom projektområdet inte utgör en betydande ”ödemarksmiljö" för arterna, utan de rovdjur som rör
sig på området främst är tillfälliga besökare med ett mycket stort revir.
Konsekvenserna av vindkraftsparken kommer i sin helhet att vara små för däggdjursbeståndet eftersom det ljud som uppstår när vindkraftverken är i drift inte hörs långt
och de blinkningar som uppkommer av rotorbladens rörelser inte urskiljs i synfältet för
de djur som rör sig i skogsterrängen. Dessutom antas att de flesta djurarter (bl.a. älg,
räv, hardjur och övriga små däggdjur) med tiden vänjer sig vid de olägenheter som
vindkraftverken medför, såsom de vänjer sig vid trafiken och skogsbruksmaskinerna.
Enligt undersökningar har man inte upptäckt skillnader i förekomsten och beteendet
hos små däggdjur (bl.a. hare och räv) på vindparksområden och referensområden
(Menzel & Pohlmeyer 1999). Olägenheterna orsakade av vindkraftverkens drift och
servicetrafik kan i viss mån öka stressen hos de djur som lever på vindkraftsparkens
område. Stressen antas ha små konsekvenser för fortplantningen bland de djur som
lever på området (Barja m.fl. 2007). Konsekvenserna beräknas emellertid inte vara
betydande för djurarter som är allmänna och rikligt förekommande i Finland. Konse-
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kvenser för djurarter som nämns i EU:s habitatdirektiv behandlas noggrannare i följande kapitel 17.4.2.
17.4.1.2

Lakiakangas 2A
Konsekvenserna är likriktade med alternativet Lappfjärd 1B, men de är mindre till följd
av det mindre antalet kraftverk och servicevägar som ska byggas. Den areal av vanlig
ekonomiskog som är djurens livsmiljö och som förloras uppgår endast till cirka 70
hektar, vilket motsvarar bara 1,5 procent av hela projektområdet (se kapitel 18).
Även anläggningsskedet och verkningarna av det är kortvarigare. Konsekvenserna berör motsvarande djurarter, men till följd av projektets areal påverkas ett mindre antal
djurindivider. Av de skyddsvärda arterna i bilaga IV (a) till habitatdirektivet ligger
livsmiljöer för flygekorre och fladdermöss i närheten av kraftverken och servicevägarna. Konsekvenser som berör dem behandlas i kapitel 17.4.2. Vindkraftsparken uppskattas inte märkvärt påverka förekomsten av de vanligaste däggdjursarterna eller
deras fortplantning.

17.4.1.3

Lakiakangas 2B
Konsekvenserna påminner om alternativet Lakiakangas 2A, men de är större till följd
av det större antalet kraftverk och servicevägar som ska byggas. Konsekvenserna riktas även till ett större antal djurindivider. Den areal som förloras av vanlig ekonomiskog som är djurens livsmiljö uppgår högst till 120 hektar och med hänsyn till kanteffekten uppskattas att cirka 4 300 hektar förblir i sitt nuvarande tillstånd.
Den splittrande effekten som vindkraftsparkens projektområde medför är något större
än vad gäller för Lakiakangas 2A, men konsekvensen anses i sin helhet trots allt vara
relativt liten. I proportion till konsekvenserna av skogsbruket på området anses förändringarna i djurens livsmiljöer vara relativt sett mindre. De servicevägar som ska
byggas stöder sig i huvudsak på det befintliga nätet av skogsbilvägar, och det område
som ett enskilt kraftverk upptar (högst en hektar) är betydligt mindre än ett genomsnittligt kalhygge. De sammantagna konsekvenserna av skogsbruket och anläggningen av vindkraftsparken kan orsaka faunan s.k. kumulativa konsekvenser, som trots
allt inte förväntas vara av större betydelse för populationen i fråga om de djurarter
som vanligtvis lever på området och vars bestånd är stabilt. Skyddsvärda arter enligt
bilaga IV (a) till habitatdirektivet behandlas i kapitel 17.4.2.
På grund av projektets omfattning är anläggningsskedet långvarigare än i alternativ
Lakiakangas 2A (emellertid högst fyra år), varigenom även olägenheterna för djuren
varar längre. På området förekommer emellertid inga sådana djurarter som anses
vara särskilt känsliga för de olägenheter människan orsakar, utan arterna är redan i
viss mån vana vid de olägenheter människans verksamhet (bl.a. skogsavverkning) orsakar. Olägenheterna under anläggningsskedet bedöms inte förorsaka konsekvenser
på populationsnivå för någon djurart.
Konsekvenserna av vindkraftsparken under driften liknar dem i alternativet Lakiakangas 2A, men är mer omfattande till följd av att antalet kraftverk är större. Eftersom konsekvenserna för landlevande däggdjur under kraftverkens drifttid i sin helhet beräknas vara små, anses ett större antal kraftverk inte öka olägenheterna i någon större grad. Totalt sett beräknas inte alternativet Lakiakangas 2B i någon större
grad påverka förekomsten av de vanligaste däggdjursarterna eller deras fortplantning
på området.

17.4.1.4

Lappfjärd och Lakiakangas 3
Konsekvenserna påminner om konsekvenserna i alternativen Lappfjärd 1B och Lakiakangas 2B, eftersom man bygger en vindkraftspark på båda områdena samtidigt.
Antalet kraftverk och servicevägar som ska byggas är större och i jämförelse med de
andra alternativen försvinner och splittras djurens livsmiljöer i större grad (se kapitel
18). Den areal av djurens livsmiljöer som går förlorad under kraftverken och servicevägarna uppgår högst till 300 hektar och cirka 9 000 hektar förblir i sitt nuvarande tillstånd.
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Anläggningsskedet, som förorsakar mest olägenheter för faunan, pågår rätt länge
(cirka fyra år) och därför uppskattas dess konsekvenser vara måttliga. Djurarter som
är känsliga för olägenheter under anläggningsskedet (bl.a. stora rovdjur) blir eventuellt tvungna att flytta på sig några kilometer från projektområdenas kärnområden till
lugnare trakter. Man beräknar trots allt att detta inte medför betydande konsekvenser
för arter som även normalt rör sig mycket och vars revir är stora. Djur som på grund
av olägenheterna flyttar bort från området hittar motsvarande livsmiljöer i projektområdets omedelbara närhet. Efter anläggningsskedet kan djuren återvända eftersom
största delen av djurens livsmiljö förblir i sitt nuvarande tillstånd. Anläggningen genomförs i olika skeden då arbetena koncentreras till en del av projektområdena i taget. För den allmänt förekommande faunan finns troligtvis tillräckligt lugna livsmiljöer
även inom projektområdet.
Konsekvenserna när vindkraftsparken är i drift är likartade med de övriga alternativen, men omfattar ett betydligt större område till följd av projektets omfattning och
det större antalet kraftverk. Eftersom konsekvenserna för landlevande däggdjur under
kraftverkens drifttid i sin helhet beräknas vara små, anses ett större antal kraftverk
inte öka olägenheterna i någon större grad. Totalt sett beräknas inte alternativet
Lappfjärd och Lakiakangas 3 i någon större grad påverka förekomsten av de allmänt
förekommande däggdjursarterna eller deras fortplantning på området, och projektet
leder inte till konsekvenser för populationen hos någon djurart.
17.4.2

Konsekvenser för arterna i habitatdirektivet

17.4.2.1

Flygekorre
Lappfjärd 1B
Projektet anses inte orsaka betydande olägenhet för flygekorrpopulationen som lever
på projektområdet, eftersom preliminära byggplatser för vindkraftverk eller nya servicevägar inte har planerats på flygekorrens utbredningsområde eller i skog som är
lämplig livsmiljö för arten. I detaljplaneringen har de preliminära byggplatserna för
kraftverken i närheten av flygekorrens utbredningsområde efter MKB-programskedet
flyttats längre bort.
De närmaste livsmiljöerna för flygekorre ligger på Lappfjärds projektområde på 60–
100 meters avstånd från de preliminära byggplatserna för kraftverken 4, 13 och 14.
Även om projektet genomförs kommer det att finnas tillräckligt med trädbevuxna förbindelser mellan kända fortplantnings- och rastområden och för flygekorren lämpliga
skogsområden. På närområdena kvarstår även tillräckligt med trädbestånd där arten
kan hitta föda.
Flygekorrarna kommer troligtvis att vara tvungna att ta sig över servicevägarna till
kraftverken då de förflyttar sig mellan lämpliga livsmiljöer. Bredden på en serviceväg
inklusive vägdiken är i genomsnitt tolv meter och ett sådant avstånd klarar flygekorren lätt att ta sig över. Under optimala förhållanden seglar flygekorren lätt en sträcka
på närmare hundra meter (Miljöministeriet 2010). Anläggningen av kraftverken och
servicevägarna ökar inte anmärkningsvärt splittringen av flygekorrens utbredningsområde, eftersom byggområdena i huvudsak ligger i ungskogar som är olämpliga naturtyper för flygekorren.
Skogsbruket har redan en längre tid påverkat flygekorrarnas fortplantnings- och rastområden samt förbindelsekorridorer. Åtta stycken av de gamla flygekorrevir som utifrån utgångsdata undersöktes sommaren 2012 var obebodda. Skogsavverkningar runt
områdena har antagligen sänkt kvaliteten på livsmiljöerna och lett till att reviren övergetts. En orsak till övergivna revir kan även vara att populationen sjunkit lokalt. Det
är även möjligt att tillfälligt övergivna livsmiljöer vissa år är bebodda.
Enligt bedömningen påverkas flygekorrens fortbestånd på projektområdet i högre grad
av de tidigare och pågående förändringarna i skogarnas struktur och av utvecklingen
av artbeståndet på ett större område än av vindparksprojektet. Konsekvenserna av
genomförandet av vindparksprojektet beräknas vara små för flygekorren.
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Lakiakangas 2A
Konsekvenserna påminner mycket om konsekvenserna av alternativ Lappfjärd 1B,
men de är mindre eftersom antalet planerade kraftverk och servicevägar och volymen
av träd som ska röjas för dem är mindre. Projektet anses inte orsaka betydande olägenhet för flygekorrpopulationen som lever på projektområdet, eftersom inga preliminära byggplatser för vindkraftverk eller nya servicevägar har planerats på flygekorrens
utbredningsområde eller i skog som är lämplig livsmiljö för arten. Kraftverk 8 ligger
närmast en av flygekorrens livsmiljöer (på mindre än 100 meters avstånd). Även om
projektet genomförs kommer det att finnas tillräckligt med trädbevuxna förbindelsekorridorer mellan flygekorrens fortplantnings- och rastområden.
Lakiakangas 2B
Konsekvenserna påminner mycket om konsekvenserna av alternativ Lappfjärd 2B.
Projektet anses inte orsaka betydande olägenhet för flygekorrpopulationen som lever
på projektområdet, eftersom inga preliminära byggplatser för vindkraftverk eller nya
servicevägar har planerats på flygekorrens utbredningsområde eller i skog som är
lämplig livsmiljö för arten. De närmaste livsmiljöerna för flygekorre ligger på 70–100
meters avstånd från kraftverken 8, 20 och 33. Man uppskattar att byggandet av dessa
kraftverk orsakar mest skada för arten. Konsekvenserna riktas emellertid inte direkt
till flygekorrens livsmiljö och de beräknas vara lindriga. Även om projektet genomförs
kommer det att finnas tillräckligt med trädbevuxna förbindelsekorridorer mellan flygekorrens fortplantnings- och rastområden.
Lappfjärd och Lakiakangas 3
Konsekvenserna påminner mycket om konsekvenserna av alternativen Lappfjärd 1B
och Lakiakangas 2B, men de är mer omfattande eftersom man bygger en vindkraftspark på båda områdena samtidigt. Splittringen av skogsområden som projektet
medför är mer omfattande och anläggningsskedets varaktighet längst (högst fyra år).
Projektet anses emellertid inte orsaka betydande olägenhet för flygekorrpopulationen
som lever på projektområdet, eftersom inga vindkraftverk anläggs i flygekorrens livsmiljöer och det på området kommer att finnas tillräckligt med trädbevuxna förbindelsekorridorer och skog där arten kan hitta föda. De preliminära platserna för vindkraftverken och servicevägarna ligger i huvudsak i ungskogar som är olämpliga naturtyper
för flygekorren. De servicevägar som ska byggas stöder sig i huvudsak på befintliga
skogsbilvägar och behovet av att röja nya vägar är relativt sett mindre. De nya servicevägarna som anläggs utgör inget hinder för flygekorrens möjlighet att röra sig, eftersom bredden på servicevägarna i genomsnitt bara är tolv meter och flygekorren lätt
klarar att segla över ett sådant avstånd när den rör sig mellan lämpliga livsmiljöer på
området. Konsekvenserna för flygekorren beräknas vara små.
Enligt bedömningen är flygekorren inte särskilt känslig för de olägenheter som uppstår
i anslutning till anläggningen och driften av vindkraftsparkerna, eftersom arten förekommer i kulturmiljöer och även i städer.
17.4.2.2

Fladdermöss
Lappfjärd 1B
Det planerade vindparksprojektet beräknas inte medföra betydande konsekvenser för
fladdermusarterna som förkommer på området, eftersom fladdermustätheten på
skogsområdena som påverkats av skogsbruket enligt undersökningarna är rätt låg,
även regionalt sett. Betydligt större tätheter observerades utanför de planerade vindparksområdena, på området kring Lappfjärds å. De viktiga fortplantnings- och rastplatserna för fladdermöss samt viktiga områden för födosök har i de preliminära planerna avgränsats så att de ligger utanför vindkraftsbygget. Vindkraftverkens preliminära byggområden ligger i huvudsak i ungskogar, som inte är den mest typiska livsmiljön för fladdermusen. På byggplatserna sågs varken ihåliga träd som skulle vara
lämpliga fortplantnings- och rastplatser för fladdermössen eller andra håligheter som
lämpar sig som gömställen. På området förekommer främst nordisk fladdermus som
inte är särskilt känslig för de olägenheter som byggandet och den ökade mänskliga
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verksamheten innebär. Artens fortplantnings- och rastplatser finns ofta i livsmiljöer
som påverkats av människan och arten är även vanlig i städerna.
Vindkraftsetableringen kommer i viss mån att förändra fladdermössens livsmiljöer,
men största delen (cirka 95 %) av projektområdet kommer att bevaras i nuvarande
tillstånd. Ett område på högst hundra hektar berörs av de direkta konsekvenserna.
Livsmiljöerna för de fladdermöss som lever på området består av ekonomiskogar i
olika åldrar som påverkats av skogsbruket. Enligt undersökningar som utförts utomlands har man observerat att vindkraftsparker på intensiva skogsbruksområden bara
medför begränsade konsekvenser för fladdermusen i jämförelse med konsekvenserna
av skogsbruket (Rydell m.fl. 2012).
Projektet medför inte en ökad splittring av äldre skogsområden som är värdefulla för
fladdermusen. Grandominerade moskogsområden som är mustaschfladdermusens
livsmiljö bevaras nästan i nuvarande skick även om projektet genomförs. Med tanke
på nordisk fladdermus kan realiseringen av projektet till och med innebära en förbättring av området som en plats för födosök, eftersom man observerade att nordisk fladdermus typiskt för sin art jagade främst vid skogsvägrenarna på projektområdet och i
utkanterna av avverkningsytor. Områden som röjs för nya servicevägar kommer således att öka antalet halvöppna områden och kantzoner som är gynnsamma för den
nordiska fladdermusen. Totalt sett bedöms konsekvenserna av vindparksprojektet
vara små för olika fladdermusarters livsmiljöer och fortbestånd.
Servicevägarna som byggs i anslutning till vindkraftsparken kan för fladdermössen på
området ha en styrande s.k. ”korridoreffekt” och de nya servicevägarna kan fungera
som styrlinjer genom skogsområdena i synnerhet för den nordiska fladdermusen. För
fladdermössen kan konsekvensen antingen vara positiv då den erbjuder en ingång till
nya livsmiljöer eller negativ då den ökar kollisionsrisken med kraftverkens rotorblad.
Vindkraftverken medför kollisionsrisk för fladdermöss. I Europa och Nordamerika har
man observerat att kollisionsdödligheten bland fladdermössen varierar stort på olika
områden, och i vissa vindkraftsparker i skogsmiljö har man observerat att dödligheten
är 0−4 fladdermusindivider/kraftverk/år (Endl m.fl. 2004). Hur stor risken är beror
bl.a. på topografin och växtligheten där vindkraftsparken ligger (Rydell m.fl. 2012). De
flesta kollisioner sker vid vindkraftverk som ligger nära kusten, betydligt högre upp än
den omkringliggande terrängen, på åsar och bergsområden, oberoende av om det
växer övervägande löv- eller barrträd på området. Antalet kraftverk påverkar inte
nämnvärt risken för kollisioner, eftersom man i undersökningarna inte har observerat
något samband mellan hur många kraftverk som finns i vindkraftsparken och hur
många kollisioner som skett per kraftverk per år (Rydell m.fl. 2012). Fladdermössen
kan även omkomma i närheten av rotorn till följd av lufttrycksvariationer av rotorbladens cirklande rörelser.
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Bild 17.12. Vindkraftverkets maskinhus kan erbjuda en flyttande fladdermus en rastplats i synnerhet på havsområden.

Den mosaikartade miljön, skogar och åkrar som avlöser varandra och höjdvariationer
ökar antalet fladdermöss och kollisionsrisken på området. Kollisionsrisken varierar
också beroende på fladdermusart. Ungefär 98 procent av de fladdermöss som dött i
kollisioner hör till åtta s.k. ”högriskarter”. Av dessa förekommer endast nordisk fladdermus på projektområdet. I synnerhet på höstarna har man observerat att nordisk
fladdermus ändrar sitt beteende och flyttar ända upp till 250–500 meters höjd för att
jaga flyttande insekter (Kronwitter 1988). Ett känt fenomen är att fladdermössen
samlas för att fånga insekter som samlats i kraftverkens rotorer (Corten & Veldkamp
2001). Om man kunde förhindra att insekterna samlas runt rotorn kunde man också
sänka fladdermössen kollisionsdödlighet. Det är emellertid svårt att uppskatta fladdermössens kollisionsrisk om höstarna, eftersom befintliga uppgifter om fladdermössens beteende är mycket bristfälliga.
Kraftverken som planerats på Lappfjärds projektområde ligger på ett rätt likformigt
och omfattande skogsbruksområde där höjdvariationerna är rätt små. Man bedömer
att fladdermössen på projektområdet inte rör sig så aktivt och att kollisionsrisken således är liten. Vindkraftverk som byggs i utkanten av avverkningsområden och högre
upp på bergsområden utgör en större kollisionsrisk för fladdermössen och särskilt för
den nordiska fladdermusen. Antalet kraftverk påverkar inte nämnvärt risken för kollisioner, eftersom man i undersökningarna inte har observerat något samband mellan
hur många kraftverk som finns i vindkraftsparken och hur många kollisioner som skett
per kraftverk per år (Rydell m.fl. 2012).
Över 90 procent av fladdermösskollisionerna med vindkraftverk sker på hösten (Rydell
m.fl. 2012). Fladdermössen kan även omkomma till följd av lufttrycksförändringen
som vindkraftverkens rotorblad orsakar. Att kollisionerna ökar på hösten beror på att
fladdermössen jagar på samma höjd som rotorerna finns och att fladdermössens höstflyttning sker på rätt höga höjder. I finländska förhållanden är fladdermössens flyttning mindre intensiv än bl.a. den flyttning som sker i övriga delar av Europa och antalet arter som flyttar i Finland är litet. Det är känt att höstflyttningen koncentreras till
kusten och att den försvagas betydligt redan 500 meter från kustlinjen (Rydell m.fl.
2012). Risken för att fladdermöss kolliderar med kraftverken i Lappfjärds vindkraftspark bedöms vara liten, eftersom projektområdet ligger cirka sex kilometer från
Bottniska vikens kustlinje där de huvudsakliga flyttningsrutterna i Österbotten troligt-

CPC Finland Oy
FCG Finnish Consulting Group Ab

Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker
MKB-BESKRIVNING

255

vis löper. Man påträffade inte fler fladdermöss än vanligt vid kartläggningen som utfördes under höstflyttningen och inga observationer av egentliga flyttande fladdermöss
gjordes. Det saknas fortfarande data över hur många kollisioner som inträffar i närheten av övriga linjer (åfåror och insjöstränder) som styr fladdermössen (Limpens &
Kapteyn 1991, Furmankiewicz & Kucharska 2009), men utifrån terrängkartläggningar
finns det inte sådana flyttningslinjer i närheten av projektområdet. Fladdermöss som
håller på att flytta kan ibland även vila sig i vindkraftverkets maskinhus (Ahlén m.fl.
2007) och då kan kraftverken även ha vissa positiva effekter för fladdermöss. Fenomenet är emellertid känt främst i vindkraftsparker på havsområden.
Lakiakangas 2A
Konsekvenserna påminner om konsekvenserna i alternativet Lakiakangas 1B, men de
är mindre till följd av färre planerade kraftverk och förändringar i livsmiljön. Man anser
inte att projektet har betydande konsekvenser för den fladdermuspopulation som lever
på projektområdet, eftersom de preliminära byggplatserna för vindkraftverken eller de
nya servicevägarna inte ligger på fladdermusens fortplantnings- och rastområden eller
på sådant skogsområde som är lämplig livsmiljö för fladdermusen. Man bedömer att
kraftverk 8 medför de största konsekvenserna eftersom det ligger i närheten av fladdermössens fortplantnings- och rastområde. Lakiakangas projektområde ligger lägre i
terrängen och längre från Bottniska vikens kustremsa och därför bedömer man att
fladdermusens dödlighet på grund av kollisioner är lägre. I sin helhet anser man att
konsekvenserna för fladdermusen är små.

Bild 17.13. Mustaschfladdermusens fortplantnings- och rastområden kring Palanutmäki på Lakiakangas projektområde.

Lakiakangas 2B
Konsekvenserna påminner om konsekvenserna i alternativet Lakiakangas 2A, men de
är mer omfattande till följd av flera planerade kraftverk och mer omfattande förändringar i livsmiljön. Man anser inte att projektet har betydande konsekvenser för den
fladdermuspopulation som lever på projektområdet, eftersom de preliminära bygg-
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platserna för vindkraftverken eller de nya servicevägarna inte ligger på fladdermusens
fortplantnings- och rastområden eller på sådant skogsområde som är lämplig livsmiljö
för fladdermusen. Man bedömer att kraftverk 8 och 20 medför de största konsekvenserna, eftersom de ligger i närheten av fladdermusens och flygekorrens fortplantnings- och rastområde. Ett större antal kraftverk ökar även kollisionsrisken för fladdermusen på projektområdet.
Lappfjärd och Lakiakangas 3
Konsekvenserna påminner mycket om konsekvenserna av alternativen Lappfjärd 1B
och Lakiakangas 2B, men de är större eftersom båda vindkraftsparkerna byggs samtidigt på de båda projektområdena. Eftersom projektet kräver större arealer för anläggningen av vindkraftsparkerna berörs ett större antal fladdermöss av den förändrade
livsmiljön. Ett större antal vindkraftverk ökar även risken för att fladdermöss omkommer på grund av de lufttrycksförändringar som rotorbladens roterande rörelser åstadkommer. Man bedömer trots allt att konsekvenserna för fladdermuspopulationen på
området är små, eftersom kollisionsrisken anses vara liten och enstaka kollisioner inte
har konsekvenser för de allmänna och i Finland rikligt förekommande arterna nordisk
fladdermus och mustaschfladdermus/Brandts mustaschfladdermus. Man bedömer att
kraftverk 8 och 20 medför de största konsekvenserna, eftersom de ligger i närheten
av fladdermusens fortplantnings- och rastområde på Lakiakangas projektområde.
Konsekvenserna för flyttande fladdermöss anses vara små, eftersom kraftverken inte
ligger längs med fladdermössens viktiga flyttningsrutter och inga viktiga flyttningsrutter löper på området mellan projektområdena. Enligt utredningen påträffades inte heller en enda fladdermusart som till vintern flyttar från Finland. Kollisionsrisken för fladdermöss som tillfälligt flyttar via området bedöms vara liten och enstaka kollisioner
anses inte, i fråga om populationen, ha konsekvenser för någon i Finland förkommande fladdermusart.
17.4.2.3

Åkergroda
Inga åkergrodor påträffades på projektområdet och anläggningen av vindkraftsparkerna och kraftledningarna medför inga direkta eller indirekta konsekvenser för eventuell förekomst av åkergroda, eftersom byggnationer inte placeras på ett område som
kunde tänkas vara en potentiell livsmiljö för arten. Utifrån befintliga uppgifter förstör
eller försämrar inte realiseringen av projektet åkergrodans fortplantnings- eller rastområden.

17.4.2.4

Övriga arter
Övriga i bilaga IV (a) till EU:s habitatdirektiv upptagna däggdjur som förekommer på
projektområdet är utter, varg, björn och lo. Av dessa är lon den vanligaste förekommande på området. Övriga stora rovdjur förekommer närmast sporadiskt och områdena utgör inte ett egentligt fortplantningsområde för dessa arter.
Olägenheterna som uppstår vid byggandet av vindkraftsparken och människornas
ökade verksamhet leder troligtvis till att de stora rovdjuren undviker området. Djuren
kommer sannolikt att vänja sig vid det ljud som uppstår från vindkraftverken och övriga störande effekter, och det är möjligt att djuren återvänder till området när anläggningsskedet har avslutats.

17.5 Konsekvenser av elöverföringen
I en jämförelse mellan alternativen är konsekvenserna för faunan av elöverföringslinjerna Lappfjärd 1B och Lakiakangas 2B samt Lappfjärd och Lakiakangas 3 till stor del
av samma storleksklass, eftersom alternativen innebär att största delen av kraftledningarna dras längs redan befintliga ledningsgator. De ska främst breddas. Konsekvenserna tar sig uttryck främst i förändringar av livsmiljön och en lindrig splittring av
denna. Konsekvenserna är störst av det sträckningsalternativ som löper norrut, eftersom det är längst och innebär att en helt ny ledningsgata måste röjas. Det norrut
löpande sträckningsalternativet innebär större förändringarna i djurens livsmiljöer
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längs med sträckningen än i de andra alternativen. Konsekvenserna är emellertid inte
betydande vilket alternativ det än gäller, eftersom alla innebär en placering på skogsbruksområden som i sitt nuvarande tillstånd redan är kraftigt förändrade av skogsbruk.
Anläggningen av elöverföringen orsakar inga betydande konsekvenser för de allmänt
förekommande däggdjuren på området. Olägenheterna under anläggningen förväntas
vara ringa, eftersom anläggningsskedet är kortvarigt och omspänner endast ett begränsat område. Ledningsgatorna erbjuder för sin del plantskogar som betesmark för
älg och erbjuder en ny livsmiljö för många andra mindre växtätare såsom hardjur och
smågnagare. En rikare förekomst av bytesdjur längs med elöverföringslinjerna gynnar
rovdäggdjuren och rovfåglarna på området.
På området för elöverföringslinjerna i den nya ledningskorridoren påträffades inte
fortplantnings- och rastområden för flygekorre eller övriga arter som upptagits i bilaga
IV (a) till habitatdirektivet och på området observerades inte heller för dessa arter
lämpliga livsmiljöer. Bredden på ledningsgatorna som ska röjas är 30−40 meter och
ett sådant avstånd klarar flygekorren lätt att ta sig över. De nya ledningsgatorna bryter således inte flygekorrens förbindelsekorridorer i skogsområdena. Två av flygekorrens utbredningsområden ligger vid den norrut löpande elöverföringslinjen i närheten
av Lerviken och Kristinestads elstation, där de planerade kraftledningarna löper i den
redan befintliga ledningsgatan norr om utbredningsområdena (se Bild 17.11).
På det utbredningsområde för flygekorre som ligger i närheten av elstationen har förbindelsekorridoren norrut redan avbrutits på grund av den 100 meter breda ledningsgatan med Fingrids 400 kV ledningar mellan Kristinestad och Ulvsby samt mellan
Kristinestad och Toby. Förbindelsekorridoren från utbredningsområdet sträcker sig söderut och den planerade elöverföringslinjen beräknas inte försämra livsmiljöns nuvarande tillstånd. På Lervikens område löper den planerade elöverföringslinjen norr om
utbredningsområdet och försämrar den redan mycket svaga förbindelsekorridoren
norrut. Ledningsgatan på området blir cirka 19 meter bredare, vilket leder till att den i
sin helhet kommer att vara cirka 100 meter bred. Anläggningen av elöverföringslinjen
försämrar livsmiljöns karaktär på Lervikens område och konsekvenserna bedöms vara
måttliga. Lervikens område antas emellertid ha rätt liten betydelse för flygekorren, eftersom området redan nu är mycket isolerat och litet, och enligt de få spillningsträd
som observerats antar man att där som mest lever en ensam hanindivid (se kapitel
17.3.3).
Den planerade elöverföringslinjen på avsnittet som löper längs samma ledningsgata
som Fingrids 400 kV kraftledningarna mellan Kristinestad och Ulvsby samt mellan
Kristinestad och Toby avbryter förbindelserna för flygekorren i nord-sydlig riktning
längs med hela linjen. Förbindelsekorridorerna på skogsområdet är troligtvis redan
avbrutna i sitt nuvarande tillstånd, eftersom ledningsgatan är närmare 80 meter bred
och träden runt om i huvudsak är unga eller medelgamla och rätt låga.
På det avsnitt som löper parallellt med Fingrids 400 kV kraftledning mellan Kristinestad och Ulvsby blir ledningsgatan något bredare än 60 meter. Det är ett avstånd
som flygekorren vid behov kan korsa på områden där det längs ledningsgatan finns
tillräckligt högväxta träd.
I sin helhet försämrar elöverföringslinjerna flygekorrens förbindelsekorridorer på området något. Förbindelsekorridorerna på området är redan i sitt nuvarande tillstånd
försämrade på grund av de elöverföringslinjer som redan finns där. Man uppskattar att
konsekvenserna av elöverföringslinjerna i sin helhet är små för flygekorren.
Konsekvenserna för faunan av elöverföringslinjen Lakiakangas 2A påminner om konsekvenserna av alternativen Lappfjärd 1B och Lakiakangas 2B, men de är betydligt
mindre tack vare den korta sträckan. En mindre andel av djurens livsmiljöer försvinner
och olägenheterna under anläggningsskedet varar kortare tid. Bredden på den helt
nya trädlösa ledningsgatan är cirka 25 meter, vilket är ett avstånd som flygekorren
lätt kan ta sig över. Elöverföringslinjen bryter inte artens förbindelsekorridorer på området.
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17.6 Konsekvenser efter nedläggningen
Nedmontering av vindkraftverken och elöverföringslinjerna orsakar för faunan liknande olägenheter som de som uppkom då de byggdes. Olägenheterna är trots allt
kortvariga och är inte speciellt omfattande. Efter att vindkraftverken och kraftledningarna nedmonterats växer det efter successionsskedet på byggområdena och ledningsgatorna upp ett trädbestånd och områdena kan utvecklas till vanlig bruksskog. Efter
driften kan djurens livsmiljöer med tiden återgå till så gott som samma tillstånd som i
dag.
17.7 Nollalternativets konsekvenser
Om man låter bli att bygga vindkraftverk och kraftledningar leder det inte till några
konsekvenser för faunan. Livsmiljöerna och djurpopulationerna som förekommer vid
projektområdena och kraftledningssträckningarna kommer oberoende av projektet att
påverkas av det jord- och skogbruk som idkas på området och av naturens egna processer.
17.8 Lindring av konsekvenserna
Det går att lindra konsekvenserna för djuren genom att man strävar efter att begränsa byggverksamheten till ett så litet område som möjligt för att förändringarna i
djurens livsmiljöer ska förbli så små som möjligt. När nya kraftledningsgator röjs ska
de vara så smala som möjligt.
Konsekvenserna för fiskfaunan och övrig vattenfauna kan reduceras genom att man
schemalägger åtgärder som eventuell påverkar ytvattnet i samband med byggandet
av servicevägar (bl.a. anläggning av trummor för skogbruk), så att de infaller utanför
skyddsvärda arters (t.ex. havsörings) lekperioder (september–november) och genom
att använda metoder som gör att så lite fasta partiklar som möjligt rinner ner i vattendragen.
Konsekvenserna av projektet för arter som upptagits i bilaga IV (a) till habitatdirektivet kan reduceras genom att man beaktar för djuren viktiga livsmiljöer även i fortsatta
vindkraftsplaner.
17.9 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Med hjälp av kartläggningarna av projektområdet som utfördes 2012 har man lyckats
få en heltäckande bild av de arter som häckar på projektområdet och om fortplantnings- och rastområdena för de arter som upptagits i bilaga IV (a) till habitatdirektivet. På grund av att områdena är så omfattande är det möjligt att några livsmiljöer för
arterna som nämns i habitatdirektivet inte observerats i kartläggningen. Vid kartläggningen har man emellertid strävat efter att säkerställa att fortplantnings- och rastområden inte finns på de områden där kraftverk och servicevägar planerats. Detta för att
konsekvenserna för arterna inte ska vara så stora.
17.10

Sammandrag och jämförelse av alternativen


Faunan på området består av däggdjursarter som är typiska för Österbotten och
Södra Österbotten.



Konsekvenserna för faunan tar sig uttryck i en förändring av livsmiljön och som en
olägenhet som tidvis orsakas av människans verksamhet.



Konsekvenserna av alla alternativ gäller ett litet område och de är lokala, förändringarna riktas endast mot en liten procent av projektområdet.



Konsekvenserna antas vara små för de större rovdjursarterna.



Konsekvenserna av alla alternativ antas vara små för flygekorren, eftersom dess
livsmiljöer inte finns på byggområdet.
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Alternativen 1B, 2A och 2B antas innebära små konsekvenser för fladdermössen
och alternativ 3 antas innebära på sin höjd måttliga konsekvenser.



Konsekvenserna av alla alternativ antas vara små för övriga arter som upptagits i
bilaga IV (a) till habitatdirektivet.



Elöverföringslinjernas konsekvenser för faunan antas vara små, eftersom förändringarna i livsmiljöerna är små och olägenheterna under byggarbetet är kortvariga.



De största konsekvenserna medförs av elöverföringslinjen i Alt 3, eftersom
sträckan är längst och innebär de största förändringarna i livsmiljöerna.
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JAKT

18.1 Konsekvensmekanismer
Konsekvenserna för viltarterna är av samma typ som konsekvenserna för övrig fauna
och för fågelbeståndet. De huvudsakliga konsekvensmekanismerna är störningarna
under anläggningen av vindkraftsparken, den minskade arealen i livsmiljöerna på
grund av anläggningen av vindkraftverken och servicevägarna samt splittringen av
livsmiljöerna och förändringen i livsmiljöernas kvalitet. Servicevägarna kan också
medföra en s.k. barriäreffekt, som dock främst gäller små däggdjur. Å andra sidan
kan vägarna medföra en s.k. korridoreffekt som styr rörelserna och underlättar för
större djur (bl.a. älgar och stora rovdjur) (Martin m.fl. 2010).
Konsekvenserna under driften av vindkraftsparken utgörs av den störning som driften
av kraftverken orsakar (rotorbladens rörelser och ljudet som uppkommer av de roterande rörelserna) samt eventuellt störningar på grund av ökad mänsklig aktivitet (underhållstrafik till kraftverken och bl.a. ökad rekreationsanvändning av projektområdet). Även viltfåglar utsätts för en eventuell kollisionsrisk med vindkraftverkens konstruktioner och med kraftledningarna som byggs i anslutning till vindkraftsparken. I
utredningen har bl.a. följande konsekvensmekanismer stått i fokus:


Buller och andra störningar under anläggningen



Ökad mänsklig aktivitet på området



Underhållstrafik till vindkraftsparken när den är i drift



Ökad rekreationsanvändning (bär- och svampplockning, jakt och s.k. ”nöjeskörning”)



Barriäreffekt och/eller s.k. korridoreffekt till följd av servicevägarna



Livsmiljöer som försvinner, ändras och splittras

18.2 Utgångsdata och metoder
Lappfjärds projektområde hör till verksamhetsområdet för Lappfjärdsnejdens jaktvårdsförening och Lakiakangas projektområde huvudsakligen till verksamhetsområdet
för jaktvårdsföreningen Isojoen-Karijoen Riistanhoitoyhdistys. Utgångsdata om viltarterna på projektområdena har samlats in bland annat genom intervjuer i september
2012 med representanter för alla jaktklubbar och jaktvårdsföreningar som finns på
områdena. Jaktklubbarna på projektområdet är Lappfjärds jaktklubb r.f., Lappfjärds
Södra Jaktsällskap r.f., Uttermossa jaktförening r.f., Vanhakylän Metsästysyhdistys
r.y. och Vesijärven Metsästysseura r.y.
Djuren på områdena observerades vid naturkartläggningar som gjordes på våren,
sommaren och hösten 2012. Inventeringarna av viltarterna koncentrerades främst till
kartläggningen av spelplatserna för tjäder och orre som utfördes i april och maj. I terrängkartläggningarna skrev man också upp alla andra observationer av viltarter (små
och stora rovdjur, hjortdjur och annat småvilt, t.ex. skogshare).
För att utreda hjortdjurens rörelser använde man sig inte bara av intervjuer och terrängkartläggningar, utan man granskade även hjortdjursolyckor som inträffat i Kristinestad och Storå. För utredningen beställde man uppgifter om hjort- och älgolyckor
som inträffat under de senaste tio åren i Kristinestad, Storå och Bötom (Trafikverket,
registersökning 10.9.2012).
På projektområdena finns inga inventeringsrutter inom ramen för Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets (VFFI) vilttriangelinventering, utifrån vilka man skulle ha fått mer
detaljerad information om viltstammarna på områdena (e-post, J. Bergkulla, Lappfjärdsnejdens jaktvårdsförening 24.9.2012). De regionala viltstammarna och föränd-

