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ringarna i dessa har granskats utifrån VFFI:s regionala och riksomfattande statistikuppgifter (VFFI 2012).
I utredningen fokuserade man på att lokalisera viktiga områden för viltarterna. Områdena är bl.a.:


Biotoper som är viktiga för viltfåglar (bl.a. spelplatser för tjäder och orre)



Färdrutter och viktiga betesmarker för hjortdjur



Livsmiljöer och färdrutter för stora rovdjur



Viktiga ekologiska förbindelser

18.3 Jakt på projektområdena
Lappfjärds och Lakiakangas vindparksområden ligger på fem jaktföreningars jaktarrendeområden, så att de norra delarna av Lappfjärds projektområde finns på området
för Lappfjärds Södra Jaktsällskap r.f. och de södra delarna på verksamhetsområdet för
Uttermossa jaktförening r.f. De norra delarna av Lakiakangas projektområde hör till
området för Lappfjärds jaktklubb r.f. och de södra delarna främst till området för Vanhakylän Metsästysyhdistys r.y. (Bild 18.1). Enligt en grov uppskattning utgör Lappfjärds och Lakiakangas vindparksområde cirka 10–50 procent av verksamhetsområdena för de olika jaktföreningarna (Tabell 18.1). På Lappfjärds projektområde finns
bara en mycket liten del av området för jaktföreningen Vesijärven Metsästysseura r.y.

Bild 18.1. Jaktföreningarnas jaktarrendeområden på projektområdena.

De huvudsakliga jaktformerna på föreningarnas områden är älg- och hjortjakt samt
hönsfågeljakt. På området för de flesta föreningarna har betydelsen av hönsfågeljakt
minskat under de senaste åren, och bl.a. på Lappfjärds projektområde skjuts bara
några hönsfåglar per säsong. I fråga om småvilt jagas förutom skogshönsfåglar även
skogshare och räv samt andra små rovdjur. Vad gäller småvilt sätter de flesta föreningar upp rörliga kvoter varje år, vilket innebär att en medlem av föreningen bara får
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jaga ett begränsat antal orrar, tjädrar och harar på området per år. Tjäder- och orrhönor samt ripa är fredade på alla föreningars områden.
Tabell 18.1. Jaktföreningar på projektområdena.
Jaktförening

Jaktområdets storlek
(ha)

På vindparksområdet
(%)

Lappfjärds Södra Jaktsällskap r.f.

cirka 12 000 ha

48 %

Uttermossa jaktförening r.f.

cirka 4 700 ha

18 %

Lappfjärds jaktklubb r.f.

cirka 9 000 ha

10 %

Vanhakylän Metsästysyhdistys r.y.

cirka 7 800 ha

33 %

Vesijärven Metsästysseura r.y.

cirka 11 700 ha

0,2 %

Älgjakt sker nuförtiden endast med hund på föreningarnas områden. På båda projektområdena finns flera älg- och hjortjakttorn. Dessutom finns utfordringsplatser för både
hjortar och hönsfåglar på områdena. På Lappfjärds projektområde finns två vindskydd
som hör till jaktföreningarna och på Lakiakangas projektområde finns Vanhakylän
Metsästysseura r.y.:s kåta. Dessutom har föreningarna placerat flera viltkameror på
områdena för uppföljning av viltstammarna.

Bild 18.2. Vanhakylän Metsästysyhdistys r.y.:s kåta i Lakiakangas.

18.4 Nuläge för viltstammarna
18.4.1

Allmänt
Vanliga viltarter i hela Södra Österbotten är bland annat älg, lo, räv, skogshare, fälthare och mårdhund. Stammen av stora rovdjur växer i regionen och varg förekommer
regelbundet i synnerhet i Sydösterbotten. Även björnstammen har etablerat sig och
björnarnas utbredning sträcker sig till de södra delarna av Sydösterbotten. Lo finns
det nära kusten, från Sydösterbotten till Vasaregionen (Österbottens förbund 2011).
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Av viltarterna påträffas också bl.a. vitsvanshjort och rådjur i Lappfjärdsområdet (Riistaweb 2012).
18.4.2

Viltfåglar

18.4.2.1

Allmänt
Vildhönsfåglar som finns på båda projektområdena är tjäder, orre, järpe och ripa, och
av dem är järpe och orre klart vanligast. Enligt jaktföreningarnas representanter ökar
hönsfågelstammarna något i området, vilket eventuellt delvis är en följd av de jaktbegränsningar som föreningarna satt upp i området. Å andra sidan reflekterar utvecklingen av hönsfågelstammarna också att stammarna stärks på nationell nivå. Tjädertätheten i hela landet år 2012 var den samma som ett år tidigare och nästan en tredjedel högre än genomsnittet under de tio föregående åren. Även orrtätheten ökar i
hela landet. Järptätheten var exakt samma som året innan och något högre än genomsnittet under de tio föregående åren (VFFI 2012).
Ripstammarna minskar nationellt och riptätheten i hela landet år 2012 var bara hälften jämfört med året innan (VFFI 2012). Projektområdena ligger i de södra delarna av
ripans huvudsakliga förekomstområde, och stammen är inte särskilt stark där (Valkama m.fl. 2011). På Lappfjärds projektområde förekommer ripa närmast sporadiskt.
På Lakiakangas projektområde är arten något vanligare, men förekommer i klart
mindre antal än andra hönsfåglar.
I samband med terrängkartläggningarna på sommaren 2012 observerades flera tjädrar, orrar och järpar på båda projektområdena. Den enda observationen av ripa gjordes vid Snörsjön på Lappfjärds projektområde. Utdikningen av myrarna på projektområdena och skogsavverkningarna har försvagat och minskat biotoperna för ripa och
även andra skogshöns på områdena för de planerade vindkraftsparkerna.
Tätheten av hönsfågelstammarna som hör till jaktvårdsföreningarna Lappfjärdsnejdens jaktvårdsförenings och Isojoen-Karijoen Riistanhoitoyhdistys områden presenteras nedan (Tabell 18.2). Tätheterna grundar sig på Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets
vilttriangelinventering, som fördelat på föreningsnivå delvis något kan snedvrida fågelstammarnas verkliga tätheter. Resultaten ger dock en grov översikt av förhållandena i antal mellan de vildhönsfåglar som förekommer på områdena.
Tabell 18.2. Skogshönstätheten utifrån vilttriangelinventeringar år 2012 (VFFI 2012).
Fåglar/km2 skogsmark

Jaktvårdsförening
Tjäder

Orre

Järpe

Ripa

Lappfjärdsnejdens jvf

4

10,5

9,6

0

Isojoen-Karijoen rhy

4

11,4

9,6

0
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Spelplatser
Orrens och tjäderns spelplatser har avgränsats utifrån terränginventeringarna och intervjuerna med jaktföreningarna. De granskade eventuella spelplatserna för tjäder
bedömdes med hjälp av följande klassificering och granskningsområdet hade en diameter på cirka 0,5 km (klassificering: FCG, Minna Tuomala):
I: Konstaterad aktiv spelplats som innehåller ett spelcentrum som tydligt kan urskiljas i terrängen. På området har observerats flera individer och/eller sovträd, spillning, dun och/eller
fjädrar. På området finns tecken på att där funnits tjäderhönor, eller observationer av dem.
II: Eventuell spelplats utifrån miljön: Området har tidigare uppgetts vara spelplats utifrån observationer, men vid granskningen gjordes inga observationer av arten och inget tydligt spelcentrum kunde urskiljas. Sovträd och spillning i omgivningen. I närområdet observerades enstaka fåglar på dagrevir.
III: En förstörd spelplats utifrån miljön: Ett tidigare känt spelcentrum, som numera har förändrats kraftigt till följd av skogsbruk. I den närliggande terrängen kan ingen ny tydlig spelplats urskiljas på ekonomiskogsområde. Inga observationer av tjädrar eller observationer på dagrevir
längre bort.

På Lappfjärds projektområde känner man till två spelplatser av klass II för tjäder. På
spelplatserna har man enligt jaktföreningens representanter ofta observerat spelande
fåglar. Den ena spelplatsen ligger på ett glesbevuxet klippområde och den andra i
vuxen moskog som domineras av barrträd i kanten av ett trädfattigt myrområde. Platserna kan anses vara aktiva spelplatser för tjäder.
På Lakiakangas projektområde känner man till en spelplats av klass II för tjäder. På
spelplatsen har man enligt jaktföreningens representant observerat spelande fåglar
nästan varje år (på våren 2012 gjordes inga observationer). Spelplatsen finns i vuxen
granmoskog i närheten av en skogsbilväg. I samband med naturutredningarna för
vindkraftsparken observerades en enskild tjäderhöna på skogsbilvägen i närheten av
spelplatsen i maj 2012. Platsen kan anses vara en aktiv spelplats för tjäder.
I fråga om viktiga spelplatser för orre (flera spelande orrtuppar och även hönor varje
år) finns det två sådana på Lappfjärds projektområde och två på Lakiakangas projektområde utifrån uppgifterna från jaktföreningarna och utifrån terränginventeringarna.
På alla spelplatser observerades 10–20 orrtuppar och några orrhönor i maj 2012. Förutom på de avgränsade spelplatserna spelar varje år enstaka orrtuppar tillfälligt på
fattigkärr och åkerområden på projektområdena. Platsen där ensamma tuppar spelar
ändrar från år till år och dess betydelse för arten är liten.
Enligt försiktighetsprincipen har spelplatserna avgränsats så att de är tillräckligt stora.
I praktiken består till exempel tjäderns spelplats av ett spelcentrum, där parningen
sker, och av tupparnas omgivande spelrevir, vilkas storlek är 2–3 hektar (Myllymäki
2004). De avgränsade spelplatsernas areal och avstånden från spelplatsernas spelcentrum till de närmaste preliminära byggplatserna för vindkraftverken presenteras
nedan (Tabell 18.1).
Kända viktiga spelplatser för tjäder och orre visas på en separat bilagekarta som läggs
fram endast för kontaktmyndigheten och intressentgrupperna inom viltbranschen under åberopande av skyddsrelaterade grunder.
Tabell 18.3. Spelplatser för orre och tjäder på projektområdena, arealen av det område som
lämpar sig för spel och det genomsnittliga avståndet från spelplatsens kärnområde till de närmaste preliminära byggplatserna för vindkraftverk.

Spelplats
(nr)

Art

Projektområde

1

Orre

Lappfjärd

18

500 meter

2

Orre

Lappfjärd

25

150–200 meter

Areal (ha)

Avstånd till de närmaste
kraftverken (m)
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Spelplats
(nr)

Art

Projektområde

3

Orre

Lakiakangas

45

300–400 meter

4

Orre

Lakiakangas

17

över 300 meter

5

Tjäder

Lappfjärd

16

300–400 meter

6

Tjäder

Lappfjärd

6

150 meter

7

Tjäder

Lakiakangas

6

över 100 meter

Areal (ha)
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Avstånd till de närmaste
kraftverken (m)

Ripans spel är inte lika koncentrerat som tjäderns och orrens spel. På våren tar tupparna över ett revir i närheten av en öppen myr och försvarar reviret mot andra tuppar. Reviret är ofta tämligen litet, cirka 3–4 hektar, och är ofta avlångt och följer myrens kant (Ilpo Lahtinen muntlig information 17.6.2011 i publikationen Osmala 2012).
Hönorna häckar nära myren, dit de leder ungarna för att äta (Osmala 2012). De
öppna myrarna är alltså en viktig livsmiljö för riporna på våren. Arten trivs på samma
områden till sent på hösten och inte ens på vintern rör sig riporna längre än ett par
kilometer om det finns tillräckligt många lämpliga födoplatser (Väyrynen 1986). På
projektområdena finns ripans viktigaste livsmiljöer på öppna myrområden som klassats som värdefulla och på områden i kanten av dem (se kapitel 19.2.4).

Bild 18.3. Orrbo med ägg på Lappfjärds projektområde.

18.4.2.3

Hjortdjur
Enligt statistik som VFFI samlat in finns Finlands tätaste älgstam på området för viltcentralen i Kust-Österbotten.
Områdets beräknade älgtäthet var cirka
4,7 älgar/1 000 hektar år 2010. På området för viltcentralen i Österbotten låg tätheten
på samma nivå som på riksnivå, dvs. cirka 3,2–3,9 älgar/1 000 hektar (VFFI 2012).
Enligt uppskattning lever sammanlagt högst cirka 30–45 älgar på projektområdena.
Förekomsten av älg på området varierar stort från årstid till årstid och år till år.
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I samband med terrängkartläggningarna gjordes rikligt med syn- och spårobservationer av älg, vitsvanshjort och rådjur. Utifrån observationerna använder hjortdjuren
de planerade vindparksområdena som livsmiljöer sommartid i tämligen stor omfattning. På Lappfjärds projektområde finns den tätaste stammen av hjortdjur i närheten
av riksväg 8, sannolikt på grund av att vägen utgör ett hinder. På Lakiakangasområdet finns de viktigaste livsmiljöerna för älg i de östligaste delarna av projektområdet
(Bild 18.4).
Det finns inga betydande vinterbetesmarker på projektområdena. Vanligen flyttar älgarna för att övervintra i inlandet och ett vinterbetesområde för älg finns utanför projektområdena, på de östra skogsområdena i Storå (jaktarrendeområde för jaktföreningen Vanhakylän Metsästysyhdistys). Enstaka älgar övervintrar också på projektområdena varje år.
I Sydösterbotten rör sig älgarna mellan vinter- och sommarbeten på flera olika stråk
från inlandet mot kusten. Under de senaste åren har älgarnas rörelser i någon mån
förändrats, och enligt jägarnas observationer kan man inte längre observera tydliga
stråk på projektområdet. Områdena med hjortdjursolyckor reflekterar ofta hjortdjurens stråk och deras läge har utnyttjats vid bedömningen av var hjortdjurens stråk
mellan inlandet och kusten finns. På Kristinestadsområdet har det inträffat över
130 hjortdjursolyckor under de senaste tio åren, på Storåområdet 21 olyckor och på
Bötomområdet 5 olyckor (Trafikverket 2012). Största delen av de närliggande olycksplatserna finns längs riksväg 8 väster om projektområdena. En skiss av älgstråk som
gjorts upp utifrån intervjuer, terränginventeringar och statistik om hjortdjursolyckor
presenteras nedan (Bild 18.4.)
På projektområdena finns en stark stam av vitsvanshjortar, och dessutom förekommer
rådjur i någon mån på områdena. I de nordligaste delarna av Lakiakangas projektområde minskar hjortstammarna eventuellt något, enligt representanter för Lappfjärds
jaktklubb r.f. Detta kan vara en följd av att lostammen på området har ökat. Uppskattningen av hjortstammen kan dock försvåras av att djuren trivs i flockar och att
det ibland kan vara svårt att hitta flockarna.

Bild 18.4. De viktigaste livsmiljöerna för älgar och en skiss av älgstråken på projektområdena.
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Bild 18.5. Älg i Kiimakeidas på Lakiakangas projektområde.

Livsmiljöerna för rådjur har främst koncentrerats till de mellersta och östra delarna av
Lakiakangas projektområde. Observationerna av rådjur har dock minskat under senare år och arten förekommer i rikligare mängd på Vanhakyläområdet i Storå i närheten av åkerområdena vid Storå ådal. Storleken på rådjursstammen som lever på
Lappfjärdsområdet varierar årligen med några tiotal individer.
18.4.2.4

Stora rovdjur
Enligt representanter för jaktföreningarna är projektområdena en del av den stora
livsmiljön för åtminstone tre olika björnar. I de södra delarna av Lakiakangas projektområde gjordes två olika observationer av björn på sommaren 2012, och dessutom
observerades en björn i närheten av vägen Kärjenkoskentie i samband med terränginventeringarna under vindparksprojektets naturutredningar. Förutom sporadiska björnobservationer känner man även till ett gammalt ide på Lappfjärds projektområde.
På Lakiakangas projektområde lever sannolikt flera loar, och stammen ökar också i
hela landet. Lons rörelser på projektområdena följs upp bl.a. med hjälp av viltkameror
som jaktföreningarna installerat. I samband med terränginventeringarna påträffades
en lo på Lakiakangas projektområde sommaren 2012. På Lappfjärdsområdet förekommer lo mer sporadiskt och den starkaste stammen koncentreras till de södra delarna av projektområdet samt till närheten av Blomträsk och Syndersjön längs riksväg 8.
Även varg förekommer sporadiskt på projektområdet. Under vintersäsongen 2011–
2012 trivdes en varg i de sydligaste delarna av Lakiakangas projektområde och arten
har även tidigare observerats på området. Enligt en representant för Vanhakylän Metsästysseura hör området dock inte nödvändigtvis till artens huvudsakliga revir, utan
de djur som rör sig på området är vandrande individer. I samband med terrängkartläggningarna observerades även sannolika vargspår och vargspillning vid Flaggberg
skogsväg på Lappfjärds projektområde.
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Bild 18.6. En lo på Lakiakangas projektområde på sommaren 2012 (foto: Tiina Mäkelä).

18.4.2.5

Övrigt vilt
I samband med terrängkartläggningarna gjordes syn- och spårobservationer av
mindre viltdjur på båda projektområdena, bl.a. av räv, mårdhund, ekorre och skogshare. Övrigt vilt som kan jagas på projektområdet är bl.a. mård och ringduva.
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Bild 18.7. Mårdhunden är ett litet rovdjur som är vanligt förekommande på projektområdena.

18.5 Konsekvenser av vindkraftsparken
18.5.1

Konsekvenser för viltstammarna

18.5.1.1

Alternativ 1B, 46 vindkraftverk på Lappfjärds projektområde
De direkta förändringarna i viltets livsmiljöer under anläggningen av vindkraftsparken
bedöms vara små, eftersom livsmiljöerna som blir under kraftverken och servicevägarna är vanlig skogsmark som används för skogsbruk och arealen av den förlorade
livsmiljön är tämligen liten (högst cirka 100 hektar). Särskilt konsekvenserna för stora
arter som rör sig på ett stort område (bl.a. hjortdjur och stora rovdjur) är små, eftersom förändringarna bara uppkommer på en mycket liten del av djurens livsmiljöer
(Arnett m.fl. 2007). I och med projektet förändras bara cirka 2–3 procent av projektområdet till byggd miljö. Splittringen av livsmiljöer som servicevägarna medför är liten, eftersom det redan nu finns ett omfattande nät av skogsbilvägar på området och
man inte måste bygga så många nya vägar.
Det är känt att de flesta djurarter kan utnyttja förändringar i livsmiljön som orsakas
av människan (Andersen m.fl. 1998). I kanten av områden som måste röjas uppstår
ett bestånd av lövträd, som erbjuder en ny livsmiljö och föda för bl.a. harar, älgar och
hjortar. Det ökade beståndet av smågnagare längs vägarna kan föra små rovdjur, som
räv och hermelin, till området, eftersom dessa snabbt reagerar på den förändrade tillgången på mat. Konsekvenserna är olika för olika arter, och det är bl.a. känt att mården är särskilt känslig för splittringen av sammanhängande skogsområden (Helldin
m.fl. 2012). Därför är det sannolikt att ifrågavarande art flyttar utanför projektområdet.
Servicevägarna som byggs kan i en del fall utgöra hinder för faunan. Konsekvensen
gäller främst små djurarter (bl.a. möss och sorkar) och den är inte betydande för viltarterna. För stora djur kan vägarna också fungera som färdstråk. Det är känt att särskilt älgar, hjortar och vargar använder snöröjda vägar för att färdas mellan olika om-
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råden särskilt vintertid, när det tjocka snötäcket försvårar rörelser i skogsområden
(s.k. korridoreffekt) (Martin m.fl. 2010).

Bild 18.8. Snår som uppstår i kanten av röjda områden kan utnyttjas av olika växtätande arter,
som fälthare.

Splittringen av hönsfåglarnas livsmiljöer som projektet orsakar leder tillsammans med
det kraftiga skogsbruket till en försvagning av arternas lokala populationsstorlekar.
Den totala konsekvensen som projektet medför bedöms dock inte vara stor för arter
som också utsätts för jakttryck. Skogshönskullar trivs i kanten av myrar och våtmarker i sänkor där mikroklimatet och växtligheten är gynnsamma för insikterna som är
viktig föda för kycklingarna. Vindparksprojektets konsekvenser för kullarnas miljö är
små, eftersom viktiga områden för hönsfåglar på projektområdena bl.a. är utkanterna
av outdikade fattigkärr, där inga vindkraftverk placeras enligt de preliminära planerna
(se kapitel 19.2.4). Dessutom har en tillräcklig skyddszon av träd lämnats kring objekten.
På spelplatserna för tjäder och orre på vindparksområdet har inga vindkraftverk eller
servicevägar placerats. Störningen från anläggningen kan dock inverka negativt på de
närmaste spelplatsernas kvalitet och leda till att spelplatserna flyttas. Konsekvenserna
bedöms inte vara betydande för arterna, eftersom där är mycket vanligt att spelcentrum flyttas med flera hundra meter per år i finländska förhållanden (Valkeajärvi m.fl.
2007). Det intensiva skogsbruket har under de senaste årtiondena förstört många
spelplatser för tjäder, och man vet att spelplatserna kan flyttas också till tämligen
ung, cirka 30 år gammal odlad skog (Valkeajärvi m.fl. 2007). Sådana tillräckligt fridfulla områden bevaras på projektområdet också om vindparksprojektet genomförs.
Spelplatsen kan också finnas i mosaik som splittras av beståndsfigurer i olika åldrar
(Valkeajärvi m.fl. 2007).
Flyttandet av spelplatserna visar att tjädern i någon mån har anpassat sig till kraftiga
skogsbruksåtgärder, och därför är bedömningen att den med tiden också kan anpassa
sig till förhållandena om vindkraftsparken byggs. Eftersom vindkraftsparken inte bedöms öka splittringen av skogarna i projektområdet i betydande grad, är bedömningen att projektets konsekvenser för tjäderns spel, fortplantning och stammens lokala
bevarande på sin höjd är måttliga.
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Orren och järpen bedöms klara av störningar bättre än tjädern, eftersom dessa två arter bättre har anpassat sig till de förändringar i livsmiljön som skogsbruket har medfört. I Österbotten och Södra Österbotten är orr- och järpstammarna stabila, och om
fortplantingen eventuellt försämras lindrigt försämrar detta inte bevarandet av arterna
i regionen.
Vindkraftverken medför också kollisionsrisk för hönsfåglarna. Risken bedöms dock
vara mycket liten, eftersom hönsfågelarter sällan flyger på den höjd där kraftverkens
rotorblad roterar. Det är känt att ripor i en del fall kan kollidera också med vindkraftverkets torn (Bacanger m.fl. 2010), men de eventuella kollisionerna bedöms främst
vara sällsynta enskilda fall. Hönsfåglarna har också behandlats i samband med konsekvenserna för fågelbeståndet (se kapitel 0).
Störningarna under anläggningsfasen av vindkraftsparken skrämmer sannolikt bort
storvilt från projektområdet i någon mån, men störningen är kortvarig till sin natur
och sträcker sig inte till ett stort område. Anläggningen genomförs gradvis, och därför
är en del av projektområdet alltid en lugnare livsmiljö för faunan och djuren kan eventuellt förflytta sig längre bort från aktiva byggområden. Det är också känt att hjortdjur
vänjer sig ganska snabbt vid nya störningsfaktorer som inte orsakar omedelbar fara
för dem (Grandin 1997). Enligt representanter för jaktföreningarna har älgar som lever på området observerats vänja sig mycket snabbt vid bl.a. skogsbruksmaskiner, då
flyktavståndet för enskilda älgar i närheten av maskinerna kan vara bara några meter.
Enligt undersökningar har älgar observerats vänja sig snabbt också vid nya vägar eller
människor som rör sig på t.ex. vandringsleder (Reimers & Colman 2006, Stankowich
2008). Konsekvenserna för hjortdjur under anläggningen bedöms vara små eller på
sin höjd måttliga, eftersom störningen under anläggningen inte nödvändigtvis skrämmer bort älgar från ett område som är betydligt större än de egentliga byggområdena.
De av villebråden som är känsligast för störningar under anläggningen är stora rovdjur
(björn, järv och varg) (Berger 2007). Det är känt att särskilt björnar och vargar undviker områden där människor rör sig regelbundet (George & Croocs 2006). Stora rovdjur som sporadiskt förekommer på Lappfjärds projektområde undviker sannolikt området under anläggningstiden. Den negativa konsekvensen för medelstora rovdjur
(bl.a. räv) är liten, eftersom dessa i större grad har anpassat sig till människors närvaro och deras livsmiljöer ofta finns på ställen som ändrats av människan (Ordenanan
m.fl. 2010). Anläggningsskedet bedöms hålla på som längst till år 2017. Störningen är
således tillfällig och dess betydelse för viltarterna bedöms vara på sin höjd måttliga
totalt sett.
Störningen för viltarterna när vindkraftsparken är i drift bedöms vara tämligen liten,
eftersom villebråd enligt undersökningar inte har konstaterats undvika vindparksområden i någon större omfattning när de är i drift (Helldin m.fl. 2012). Man har till exempel inte observerat förändringar i förekomsten och beteendet hos fälthare, räv och
ren i närheten av vindkraftverk (Menzel & Pohlmeyer 1999). I Finland har man upptäckt att särskilt renarna under den tid då de löper omkring för att söka skydd mot
mygg söker sig till närheten av vindkraftverken, eftersom det blåser mer i de öppna
områden som omger kraftverken.
I en del fall kan ljudet från kraftverken försvåra kommunikationen mellan djuren och
upptäckandet av rovdjur, och då måste bland annat hjortdjuren vara mer vaksamma
och deras flyktavstånd kan öka (Helldin m.fl. 2012). Den ökade stressen kan bl.a. inverka på djurens fortplantning (Persson m.fl. 2000). Konsekvenserna av ljudet från
vindkraftverken bedöms dock vara små, eftersom ljudet är tämligen dämpat (cirka
50–60 dB vid foten av kraftverket). Dessutom är viltstammarna på projektområdet
livskraftiga, och därför bedöms en eventuell lindrig försämring av fortplantningen på
grund av ökad stress inte medföra betydande konsekvenser för någon art som förekommer på området.
Underhållstrafikens konsekvenser för djuren varierar och de beror bl.a. på djurart, tid
på dygnet, årstid och trafikens intensitet. Vid förökningstidpunkten undviker djuren
vägområdet tydligare än annars (Martin m.fl. 2010). Servicevägarnas egenskaper liknar närmast skogsbilvägarnas, och underhållstrafiken på servicevägarna är ganska li-
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ten (högst några bilar/dag). Konsekvenserna av underhållstrafiken bedöms vara små,
eftersom bedömningen är att vägtrafik i genomsnitt ger upphov till störning för faunan
först när det hundratals bilar kör på vägarna per dag (Helldin m.fl. 2010).
Servicevägarna kan erbjuda bättre möjligheter att använda skogsområdena för rekreation, och då tillgängligheten till området förbättras kan detta öka den mänskliga aktiviteten på projektområdet (bl.a. bär- och svampplockning, jakt och ”nöjeskörning”).
Rekreationsanvändningen bedöms dock bara öka något till följd av projektet, eftersom
det redan nu finns ett mycket omfattande nät av skogsbilvägar på projektområdet.
Nya servicevägar där trädbeståndet måste röjas ökar inte avsevärt tillgängligheten till
projektområdet. Konsekvenserna av underhålls- och annan trafik bedöms vara små,
eftersom viltfaunan redan har vant sig vid trafik på områdets vägar och vid rekreationsanvändningen på området.

Bild 18.9. Skogsbilväg på Lappfjärds projektområde.

Vindkraftsparkens konsekvenser för viltarterna bedöms vara måttliga i fråga om stora
rovdjur och i genomsnitt små i fråga om de övriga viltarterna. De viktigaste konsekvensmekanismerna i fråga om viltarterna, konsekvensernas omfattning och varaktigheten presenteras i tabell 18.4.
Tabell 18.4. Vindkraftsparkernas viktigaste konsekvensmekanismer, konsekvensernas omfattning och varaktighet (Helldin m.fl. 2012).

Stora rovdjur

Påverkande faktor

Sannolikheten
för att konsekvensen uppstår (1 = liten, 4 = stor)

Konsekvensens
kvalitet och
styrka (-, +)

Influensområdets storlek

Konsekvensens varaktighet

Störning under anläggningstiden

2

måttlig eller kraftig

litet

kort – lång*

Buller och andra
störningar när vindkraftsparken är i drift

1

måttlig

litet

lång
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Konsekvensens
kvalitet och
styrka (-, +)

Influensområdets storlek

Konsekvensens varaktighet

Underhållstrafik och
rekreationsanvändning

2

svag eller måttlig

stort

lång

Barriär/korridoreffekt till
följd av servicevägar

2

-, +
svag

litet

lång

Störning under anläggningstiden

2

måttlig

litet

kort – lång*

Buller och andra
störningar när vindkraftsparken är i drift

1

svag

litet

lång

Underhållstrafik

2

svag

litet

lång

Trafik vid rekreationsanvändning och
fritidstrafik

2

svag eller måttlig

stort

lång

Förändring i livsmiljöerna

2

-, +
svag

litet

lång

Barriär/korridoreffekt till
följd av servicevägar

2

-, +
svag

stort

lång

Kraftledningar och
ledningsgator

2

måttlig

litet

lång

Buller och andra
störningar när vindkraftsparken är i drift

2

svag

litet

lång

Förändring i livsmiljöerna

2

svag eller måttlig

litet

lång/ permanent

Barriär/korridoreffekt till
följd av servicevägar

3

svag eller måttlig

litet

lång

*Konsekvensens varaktighet beror på anläggningsskedets längd.

18.5.1.2

Alternativ 2A, 18 vindkraftverk på Lakiakangas projektområde
Konsekvenserna liknar dem i alternativ Lappfjärd 1B, men de är mindre, eftersom antalet kraftverk som ska byggas och antalet nya servicevägar är mindre (se kapitel
19.3). Vindkraftsetableringen splittrar i någon mån hjortdjurens sommarlivsmiljöer,
som finns i projektområdets norra och östra delar, men konsekvenserna bedöms vara
relativt små på de områden som påverkats av skogsbruket. Tack vare det mindre antalet kraftverk och den täta placeringen bevaras viltets livsmiljöer i sitt nuvarande tillstånd i de södra delarna av projektområdet och störningen under anläggningen berör
inte dessa. Spelplatsen för tjäder som finns på vindparksområdet utsätts inte för konsekvenser, eftersom det ligger flera kilometer från de närmaste preliminära byggplatserna för vindkraftverken. Tack vare det mindre antalet kraftverk är risken för att
skogshöns kolliderar med kraftverkens konstruktioner mindre än i de andra alternativen.
Störningen under anläggningen av vindkraftsparken är tämligen kortvarig, eftersom
ett mindre antal vindkraftverk byggs. Konsekvenserna av störningen gäller bara 1–2
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förökningsperioder, och därför är konsekvenserna för bl.a. djurens fortplantning på
området mindre. Känsligare djur som lämnat området under anläggningsskedet kan
snabbare återvända till sina livsmiljöer när anläggningsskedet upphör.
Konsekvenserna för viltarterna bedöms i sin helhet vara små både under anläggningsoch driftskedet.
18.5.1.3

Alternativ 2B, 56 vindkraftverk på Lakiakangas projektområde
Konsekvenserna för viltarterna liknar mycket dem i alternativ Lappfjärd 1B. Inga vindkraftverk eller servicevägar har placerats på kärnområdet i den ena spelplatsen för
tjäder som finns på vindparksområdet, men den preliminära byggplatsen för det
närmaste vindkraftverket nr 40 ligger cirka 100 meter från centrum av spelplatsen.
Anläggningsåtgärderna orsakar sannolikt negativa konsekvenser för arten, som har
flera dagrevir på det stora området kring spelplatsen. Den andra kända spelplatsen
finns längre bort från de preliminära byggplatserna och störningen bedöms inte påverka bevarandet av spelplatsen i någon betydande grad.
Vindkraftsetableringen splittrar också livsmiljöerna för hönsfåglar i någon mån på hela
projektområdet. Konsekvenserna särskilt för tjädern bedöms vara måttliga, eftersom
den ökade störningen för arten och anläggningen i närheten av spelplatsen kan försämra artens häckningsframgång på området. Konsekvenserna för de övriga viltarterna bedöms vara på sin höjd måttliga i anläggningsskedet och små när vindkraftsparken är i drift.

18.5.1.4

Alternativ 3, 102 vindkraftverk på Lappfjärds och Lakiakangas projektområden
Konsekvenserna påminner mycket om konsekvenserna i alternativen 1B och 2B, men
är större eftersom man bygger en vindkraftspark på båda projektområdena samtidigt.
Arealen av viltarternas livsmiljö som lämnar under vindkraftverken och servicevägarna
är större (som mest mindre än 300 hektar) och den negativa konsekvensen påverkar
ett större område. Under anläggningsskedet måste djur som lever i de mellersta delarna av projektområdena söka efter lugnare områden som eventuellt finns på flera
kilometers avstånd. Anläggningen genomförs stegvis, och därför är det sannolikt att
en del av livsmiljöerna på projektområdena är tillräckligt ostörda för det vanligaste
däggdjursbeståndet även i anläggningsskedet.
Konsekvenserna är större för de skogshönsarter som finns på projektområdena. Deras
livsmiljö splittras mer i detta alternativ än i de andra projektalternativen. Den nya
kraftledningen som byggs är längre än i de andra alternativen och därför är risken för
att hönsfåglar kolliderar med den större. Konsekvenserna för viltarterna bedöms i sin
helhet vara måttliga, särskilt i anläggningsskedet, eftersom konsekvenser kan uppkomma på lokal nivå när villebråden delvis flyttar till områdena kring projektområdena. Genomförandet av projektet bedöms dock inte försämra bevarandet av de arter
som är mycket vanliga i Finland på något större område.

18.5.2

Konsekvenser för jakten
Vindkraftsparkens konsekvenser för jakten är av samma typ i alla projektalternativ,
men i alternativet Lappfjärd och Lakiakangas 3 upplevs de sannolikt som störst, eftersom detta alternativ innehåller det största antalet kraftverk och vindparksområdet
omfattar båda projektområdena.
Vindparksområdet inhägnas inte och vistelse på området i enlighet med allemansrätten begränsas inte, med undantag för den inhägnade transformatorstationen. Konsekvensen för jägarna, liksom för andra som använder området för rekreation när vindkraftsparken är i drift orsakas av säkerhetsrisken som beror på att is samlas på rotorbladen vintertid. Säkerhetsrisken kan lindras genom informering samt med hjälp av
skyltar som varnar om risken.
Vindkraftverkens konstruktioner förhindrar inte att man skjuter på området, särskilt
som det under älgjakten sker på låg höjd och kulbanan närmast går vågrätt eller snett
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nedåt. Det uppstår inga risker för kraftverkens konstruktioner om man skjuter med
hagelgevär. Eventuella skador på kraftverkens konstruktioner till följd av jakt har bedömts vara så osannolika att jakten på vindparksområdet inte begränsas för den skull.
Älgjakten är betydande för medlemmarna i älgjaktlaget med tanke på köttets värde
och den upplevs som en samhälleligt viktig jaktform. Älgjakten är välorganiserad och
dessutom brådskande ifall tillstånden är många. Synvinklarna som framkommit i intervjuer med älgjägare inom ramen för olika projekt har varierat, och en del jägare
anser att servicevägarna mellan kraftverken underlättar transporten av fällda älgar ur
terrängen och att nya servicevägar ökar det potentiella antalet pass (FCG 2011).
Största delen av jägarna upplever att älgarna med tiden väljer sig vid rotorbladens rörelser och att de fortfarande rör sig på vindparksområdena, eftersom avståndet mellan
kraftverken är cirka en halv kilometer. Om projektet genomförs kan älgarnas stråk på
projektområdet dock ändras i någon mån. Det finns fortfarande inte forskningsdata eller tidigare erfarenheter av större vindkraftsparker till lands i Finland, och därför har
älgens trivsel i närheten av kraftverken bedömts främst utifrån undersökningar av
andra viltarter samt utifrån älgens allmänna beteende och anpassningsförmåga. Enligt
en del tolkningar kan konsekvensen för älgen efter att störningen under anläggningen
upphört till och med vara positiv, eftersom de öppna områdena, dvs. vägrenarna och
ledningsområdena, gör att den föda som lämpar sig för älg ökar på området (Helldin
m.fl. 2012).
18.6 Konsekvenser av elöverföringen
Konsekvenserna för viltarterna av den 110 kV kraftledning som byggs i anslutning till
elöverföringslinjen Lappfjärd 1B tar sig uttryck främst i förändringar av livsmiljön och
en splittring av denna. Anläggningen av elöverföringen orsakar inga betydande negativa konsekvenser för de allmänt förekommande däggdjuren på området. Ledningsgatan kan locka till sig smågnagare (möss och sorkar), som för sin del är en födokälla för
små rovdjur, till exempel räv, mård och hermelin, vars bestånd kan öka i området.
Ledningsgatorna erbjuder för sin del plantskogar som betesmark för älg.
Risken för att hönsfåglar ska kollidera med kraftledningarna bedöms vara måttlig.
Kraftledningsavsnittet i täckt terräng på Lappfjärds projektområde orsakar flest kollisioner bland hönsfåglarna, och om kraftledningen placeras i terrängen mellan spelplatser och födoområden kan kollisionsdödligheten som den orsakar eventuellt märkas i
de lokala orr- och tjäderstammarna. Ripstammarna är små och arten rör sig på ett
mindre område, och därför är bedömningen att ripstammen inte utsätts för konsekvenser av elöverföringslinjerna.
Kraftledningssträckningarna norrut som placeras i en befintlig ledningsgata och det
möjliga sträckningsalternativet söderut ökar inte märkbart risken för att hönsfåglar
kolliderar. Ifall ledningsgatan breddas kan det till och med vara lättare för hönsfåglarna att se kraftledningen, vilket minskar risken för att fåglarna ska kollidera med kraftledningarna. Konsekvenserna av kraftledningarna för det häckande fågelbeståndet har
också behandlats i kapitel 16.5.1.
Konsekvenserna av elöverföringslinjen Lakiakangas 2A liknar dem i elöverföringsalternativet Lappfjärd 1B, men de är mindre, eftersom kraftledningen är betydligt kortare
och det område som måste röjas för en helt ny ledningsgata är tämligen litet (se kapitel 19.3).
Konsekvenserna av elöverföringslinjen Lakiakangas 2B liknar dem i elöverföringsalternativet Lappfjärd 1B, eftersom den nya kraftledningssträckningen i huvuddrag är den
samma.
Konsekvenserna av elöverföringslinjen Lappfjärd och Lakiakangas 3 liknar dem i alternativ Lappfjärd 1B, men de är större, eftersom en ny kraftledning byggs både på
Lappfjärds- och Lakiakangasområdet. Konsekvenserna är negativa främst för områdets hönsfågelpopulation, som löper störst risk att kollidera med ledningarna på grund
av deras längd (cirka 30 km). Elöverföringen genomförs dock främst i anslutning till
befintliga kraftledningar, och därför är konsekvenserna mindre. Konsekvenserna för de
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övriga viltarterna är små, eftersom dragandet av kraftledningen bara ändrar viltarternas livsmiljöer på ett mycket begränsat område (se kapitel 19.3). Även ledningens
splittrande effekt på livsmiljöerna är små på skogsbruksområdet.

Bild 18.10. Intill en befintlig ledningsgata är kraftledningens konsekvenser för viltfaunan små.

18.7 Konsekvenser efter nedläggningen
Konsekvenserna efter nedläggningen är av samma slag som i anläggningsskedet. Det
uppstår en tillfällig störning som kan skrämma bort viltet från området. Efter rivningsarbetet täcks kraftverkens byggplatser av skog och viltets livsmiljöer kan utvecklas
mot ett mer naturenligt tillstånd.
18.8 Nollalternativets konsekvenser
Om projektet inte genomförs påverkar det inte de lokala viltstammarna. Viltet på projektområdena påverkas dock bl.a. av skogsbruk och jakt på områdena. På grund av
förändringarna i skogarnas struktur till följd av skogsbruk förändras även viltets livsmiljöer ständigt, vilket kan påverkar utvecklingen av främst skogshönsens stammar.
Viltfaunan påverkas också av många andra faktorer, såsom sjukdomar, parasiter och
väderleksförhållanden från år till år.
18.9 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Osäkerhet vid bedömningen av konsekvenserna för jakten inkluderar typiska osäkerheter vid konsekvensbedömning. Vilt- och bytesstatistiken är riktgivande, urvalet av
intervjuer är litet och ger en vägledande bild av jakten på området. Man har inga tidigare erfarenheter av de negativa konsekvenserna för älgen under driften av större
vindkraftsparker. Med hjälp av terränginventeringar, intervjuer och annat material har
man dock kunnat skapa en övergripande bild av viltarterna på projektområdena och
lokalisera de viktigaste livsmiljöerna för viltet. För att minimera konsekvenserna kan
man beakta livsmiljöerna i den fortsatta planeringen av vindkraftsparken.
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Lindring av konsekvenserna
Till de lindrande åtgärderna kan man räkna lindring av störning under anläggningen
genom att inte utföra vissa åtgärder, till exempel trädfällning, under djurens och viltfåglarnas förökningstid.
Spelplatser för tjäder och orre som lokaliserats vid inventeringarna av viltets livsmiljöer samt livsmiljöer som är värdefulla för skogshönskullar finns inte på kraftverkens
byggplatser enligt de preliminära planerna. Spelplatserna kan beaktas i den fortsatta
planeringen av servicevägarna.

18.11

Sammandrag och jämförelse av alternativen


Älgen är det viktigaste viltet som jagas på projektområdena.



Störningen under anläggningen av vindkraftsparken skrämmer sannolikt bort
viltet, men konsekvensen är tillfällig och sträcker sig inte till ett stort område.



Splittringen av skogshönsens livsmiljö till följd av anläggningen kan försvaga arternas lokala populationer, men konsekvenserna är på sin höjd måttliga.



Konsekvenserna av kraftledningarna gäller främst skogshönsen, som kan kollidera
med kraftledningarna i täckt terräng.



Hjortdjur vänjer sig sannolikt vid ljudet från vindkraftverken.



Konsekvenserna för småvilt är lindriga.



Anläggningen av vindkraftsparken förhindrar inte att området används för jakt.



Konsekvenserna för viltarterna är störst i alternativ Lappfjärd och Lakiakangas 3
och minst i alternativ Lakiakangas 2A.
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VEGETATION

19.1 Konsekvensmekanismer
De mest betydande konsekvenserna av vindparksprojektet för växtligheten uppstår på
byggplatsen under anläggningsskedet. Konsekvenser uppstår i huvudsak på grund av
röjning av trädbestånd och avlägsnande av ytjorden på de platser där servicevägar
och kraftverkens fundament ska byggas. Storleken på områdena som behövs för anläggningen av vindkraftverken uppgår med nuvarande teknik till cirka en hektar. På
detta område ska trädbeståndet röjas helt och ytan jämnas ut. På grund av försiktighetsprincipen har man dock vid konsekvensbedömningen behandlat ett markområde
på cirka en hektar som byggplats.
Servicevägarna ska vara cirka 5–6 meter breda, beroende på materielen som används. Vägarna och kantdikningarna kräver dock ett ännu bredare öppet område, och
man tvungen att röja trädbeståndet på ett i genomsnitt tolv meter brett område. I
kurvor och på vändplatser kan vägarna vara klart bredare. I konsekvensbedömningen
har cirka 15 meter angetts som den bredd som behövs för servicevägar.
På grund av de olika arternas känslighet för slitage, orsakar vistelse i området under
anläggningstiden förändringar även på områden som ligger utanför de egentliga byggområdena. Konsekvenserna varierar beroende på naturtyp. Torra lavhällar, lavhedar
och frodiga lundar är känsligast för slitage. De beständigaste skogstyperna är lundartade moar samt moar av blåbärs- och lingontyp.
Både vindkraftverken, servicevägarna och den nya kraftledningssträckningen skapar
en bestående zon med kanteffekt på de omgivande skogsområdena. Kanteffekten kan
ändra förhållandena i skogen, vilket leder till att artsammansättningen ändras. Till sina
egenskaper kan kanteffekten jämföras med kalhygge, där förändringen av ljuset och
fuktighetsförhållandena medför att arterna i skogen (bl.a. skogsstjärna) minskar och
arterna på de öppnare växtplatserna (bl.a. rör och gräsarter) ökar. Kanteffektområdets omfattning är för växtlighetens del några meter eller högst 50 meter brett.
Byggandet av servicevägar och vindkraftverkens fundament kan orsaka lokala förändringar även i projektområdets vattenhushållning, varvid den packning av jordlagren
och de förändringar i ytavrinningen som byggandet orsakar även kan påverka naturtyper som ligger i den omedelbara närheten av byggområdena.
Förutom förändringar som enskilda arter och naturtyper utsätts för kan projektet även
ha en inverkan på naturens mångfald i sin helhet.
Trädbestånd avverkas på en cirka 26 meter bred ledningsgata på skogsområdena
längs elöverföringslinjen. Den övriga växtligheten längs kraftledningssträckningarna
förstörs inte, men utsätts för skador på grund av att arbetsmaskiner som används vid
resningen av kraftledningsstolpar rör sig på området. De direkta konsekvenserna för
växtligheten i botten- och fältskiktet är kortvariga, men växtligheten förändras också
på lång sikt. Liksom på avverkade områden tar s.k. primärarter, såsom rör och
gräsarter, över ledningsgatan och skogsarterna viker undan. Motsvarande men något
mildare konsekvenser uppstår även på skogsområdena runt ledningsgatan i form av
en s.k. kanteffekt inom ett avstånd på högst ett tiotal meter från ledningsgatan. Omfattningen av konsekvenserna för växtligheten beror också på den dominerande vegetationstypen. Karga lavhällar är känsligast för slitage. På åkerområden är konsekvenserna för växtligheten små.
19.1.1

Utgångsdata och metoder
Utgångsdata om växtligheten på projektområdet har samlats in bl.a. från miljöförvaltningens databas över arter (registersökning 22.9.2012) samt genom att granska projektområdenas topografi och andra egenskaper med hjälp av grundkartor och flygbilder. Dessutom inhämtades allmän information från miljöförvaltningens miljö- och
geodatatjänst OIVA. Som underlag för bedömningen av konsekvenserna för naturen
har man också samlat in befintlig information om naturförhållandena inom projektets
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närområden, såsom positionsdata och skyddsgrunder, yt- och grundvattenområden
och förhållandena i dem samt utredningar om andra projekt och planer som gjorts för
närområdet.
Naturtyperna inventerades under den bästa vegetationsperioden våren och sommaren
2012 i första hand under sju dagar i sammanlagt cirka 55 timmar. Inventeringen inriktades med stöd av bakgrundsuppgifterna och analysen av kart- och flygbilderna på utvalda objekt samt på vindkraftsparkens och servicevägarnas preliminära byggområden.
Dessutom granskades växtligheten i samband med utredningar om flygekorrar, det
häckande fågelbeståndet och fladdermöss på projektområdet. I terränginventeringarna koncentrerade man sig i synnerhet på att lokalisera värdefulla naturtyper som klassificerats som hotade (Raunio m.fl. 2008) och betydande livsmiljöer för en hotad
(Rassi m.fl. 2010) eller i övrigt värdefull art:


Naturtyper som ska skyddas med stöd av naturvårdslagen (NVL 29 §)



Viktiga livsmiljöer i enlighet med skogslagen (SkogsL 10 §)



Objekt i enlighet med vattenlagen (VattenL 11 §)



Förekomsten av arter som åtnjuter särskilt skydd (NVL 47 §, NVF 21 §)



Övriga förekomster av värdefulla arter (hotade och regionalt betydande)



Regionalt och lokalt representativa naturobjekt (bl.a. naturtyper i traditionsmiljöer, objekt med gammal skog, geologiskt värdefulla formationer, skogar i naturtillstånd och odikade myrmarker)



De värdefullaste naturobjekten enligt klassificering av hotade naturtyper



Värdefulla livsmiljöer för fåglar och viltarter

Värdefulla naturtyper ökar betydligt naturens mångfald. I bedömningen av utdöenderisken av naturtyperna i Finland har man klassificerat hotade och nära hotade naturtyper i de olika delarna av landet (Raunio m.fl. 2008). I naturvårdslagen finns bestämmelser om Natura 2000-områden, naturskyddsprogram på riksnivå samt inrättande av
naturskyddsområden och naturminnesmärken. Dessutom föreskrivs det i naturvårdslagens 29 § om nio naturtyper som ska skyddas. I 10 § i skogslagen klassificeras
livsmiljöer som är särskilt viktiga för naturens mångfald och i 11 § i vattenlagen
nämns de småvattendrag i naturtillstånd som ska skyddas.
Utifrån inventeringen av växtligheten och naturtyperna uppgjordes en översiktlig beskrivning av växtligheten i områdena. Beskrivningen omfattar bl.a. växtplatstyperna
för skogarna på byggområdena och deras behandlingsgrad. Växtarterna beskrevs mer
ingående för de objekt som betyder mer för naturens mångfald, t.ex. för kärr eller
lundar i naturtillstånd samt för vindkraftverkens byggplatser och servicevägar. Växtligheten på vindparksområdet och områdena för servicevägarna har granskats mer detaljerat i en separat rapport (naturutredningar om Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker, FCG Finnish Consulting Group Ab 2012).
Biolog, FM Tiina Mäkelä vid FCG Design och planering Ab ansvarade för naturtypsinventeringarna.
19.2 Nuläge
19.2.1

Allmän beskrivning av vindparksområdet
Enligt den växtgeografiska områdesindelningen ligger Lappfjärds projektområde inom
den sydboreala zonen i det sydösterbottniska kustlandet, där många sydliga växtarter
når sin nordliga utbredningsgräns. Lakiakangas projektområde ligger i sin tur i Österbottens mellanboreala zon (OIVA 2011).
Vindkraftsparkerna ligger i den östra delen av Sydösterbotten, där ett tämligen omfattande skogbevuxet åsområde breder ut sig över Kristinestad och Storå. I norr och öster avgränsas skogsområdena av Lappfjärds och Storås ådal och området mellan pro-
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jektområdena korsas av Lillåns ådal. På projektområdena finns endast ett mindre antal åkerområden.
Skogarna på projektområdena används för effektivt skogsbruk, vilket syns på växtligheten på dessa områden. Mosaiken av skogsinslagen som varierar beroende på åldern
och behandlingsgraden består av dikade kärr (torvmoar), i huvudsak friska och något
torra moskogar samt klippområden. Förekomsten av murket trädbestånd är mycket liten. De kargaste klippområdena och de fuktigaste kärren har förblivit nästan i naturtillstånd.
Cirka 50 procent av Lappfjärds projektområde utgörs av barrträdsmoar och cirka
30 procent av barr-lövträdsmoar. Områden som domineras av lövträd (främst unga
lövträdsplanteringar) upptar cirka tio procent av arealen. Det finns endast ett fåtal
åkerområden. Typiskt för Lappfjärdområdet är ställvis tämligen omfattande klippområden med karg växtlighet samt rätt så torra tallmoar. Friska barrträdsmoar och barrlövträdsmoar koncentreras till svackor mellan klipporna och de nedre delarna av sluttningarna. Försumpning på olika nivåer är typiskt för moskogsinslagen. De försumpade
skogsinslagen är effektivt dikade.
Över 60 procent av Lakiakangas projektområde utgörs av barrträdsmoar av olika åldrar. Cirka en fjärdedel av projektområdet utgörs av moskogar som består av blandskog. Andelen åkerområden ligger under en procent. På Lakiakangas projektområde är
topografin lågläntare än på Lappfjärdsområdet. På området finns också tämligen omfattande, odikade öppna kärr. Dessa är i huvudsak högmossar med koncentriskt ordnade tuvsträngar som är ett karaktäristiskt drag för Kustfinland. De öppna kärren
upptar cirka fem procent av projektområdets areal.
Andelen äldre gran-, tall- och blandmoskog är endast ett par procent på båda projektområdena. Områdena inom den s.k. gammelskogen är rätt så splittrade och ligger
som skilda inslag bland yngre skogstyper i olika delar av projektområdena. I de vuxna
moskogarnas naturtillstånd syns konsekvenserna av skogsbruket bl.a. i det låga antalet murket trädbestånd.
Växtligheten på vindparksområdet har beskrivits närmare i en utredningsrapport om
området (naturutredningarna om Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker, FCG
Finnish Consulting Group Ab 2012).
19.2.2

Vegetationen på vindkraftverkens byggplatser och servicevägar
Växtligheten på vindkraftverkens preliminära byggplatser har granskats inom en radie
på cirka 50 meter från kraftverket (cirka en hektar). Konsekvenserna av skogsbruket
för växtligheten (dikningar, slutavverkning och gallring samt planteringar) syns på
båda projektområdena, och växtligheten på de preliminära byggplatserna befinner sig
inte i naturtillstånd eller i ett tillstånd som påminner om naturtillstånd. Naturtyperna
som förekommer på byggplatserna är mycket vanliga i Finland.
Vegetationen på de preliminära byggplatserna består i huvudsak av unga och friska
barr-lövträdsmoar eller unga plantskogar. Dessa vegetationstyper utgör cirka 50–60
procent av växtligheten på byggplatserna på båda projektområdena. Andelen ung,
tämligen torr tallmo utgör cirka 20 procent av växtligheten på byggplatserna på Lappfjärds projektområde och cirka 13 procent på Lakiakangas projektområde.
Äldre skogstyper (vuxen, tämligen torr tallmo eller vuxen, frisk barr-lövträdsmo och
granmo) förekommer på de preliminära byggplatserna på ett område på högst sex
hektar (14 procent).
Det förekommer också små mängder av andra vegetationstyper på byggplatserna på
båda projektområdena, såsom mokärr, myrartad mo, torvmo och nya kalhyggen.
Växtligheten på byggområdena har förlorat sitt naturtillstånd på grund av skogsvårdsoch förnyelseåtgärder samt dikning. Kraftverk ska inte placeras på ställen som anges i
skogslagens 10 § eller i vattenlagens 11 § och inga hotade eller sällsynta naturtyper
förekommer på deras områden.
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Tabell 19.1. Växtligheten på byggplatserna på Lappfjärds projektområde (46 st.) (undersökningsradie cirka 50 meter) och de relativa andelarna av olika vegetationstyper (%).
Vegetationstyp

Areal
(ha)

Andel
(%)

Kärrartad mo

1,1

3%

Myrartad mo

0,9

3%

Ung tämligen torr barr-lövträdsmo

2,9

8%

Ung tämligen torr barrträdsmo

1,0

3%

Ung tämligen torr tallmo

6,7

19 %

Ung frisk barr-lövträdsmo

8,0

23 %

Ung frisk barrträdsmo

0,3

1%

Ung frisk granmo

1,0

3%

Kärr

0,4

0,5 %

10,8

30 %

Plantskog (VT, MT)
Torvmo

0,5

1%

Vuxen tämligen torr tallmo

1,1

3%

Vuxen frisk barr-lövträdsmo

0,7

2%

Vuxen frisk granmo

0,1

0,5 %

Tabell 19.2. Växtligheten på byggplatserna på Lakiakangas projektområde (56 st.) (undersökningsradie cirka 50 meter) och de relativa andelarna av olika vegetationstyper (%).
Vegetationstyp
Kalhygge

Areal
(ha)
0,6

Andel
(%)
1%

Ung tämligen torr barrträdsmo

0,1

1%

Ung tämligen torr tallmo

5,7

13 %

13,3

30 %

Ung frisk barrträdsmo

2,1

5%

Ung frisk granmo

1,5

3%

Ung frisk lövträdsmo

0,8

2%

Ung frisk barr-lövträdsmo

Ung frisk tallmo

0,8

2%

12,9

30 %

Torvmo

2,4

5%

Vuxen frisk barr-lövträdsmo

2,6

6%

Vuxen frisk granmo

1,1

2%

Plantskog (VT, MT)

Servicevägarna (totalt högst cirka hundra kilometer) placeras i huvudsak på befintliga
skogsbilvägar på båda projektområdena. Växtligheten i den omedelbara närheten av
skogsbilvägarna påverkas av en kanteffekt. Kanteffekten syns i det låga antalet sedvanliga arter i skogen (bl.a. skogsstjärna) och i ökningen av växtlighet som tål ljus
(bl.a. rör). Vegetationstyperna längs vägarna är moskogstyper som är typiska för projektområdena (bl.a. ung barr-lövträdsmo och tämligen torr tallmo).
På områdena för nya servicevägar som ska röjas (högst cirka 30 kilometer) finns vegetationstyper nästan i förhållande till deras förekomst på projektområdena. På områdena för nya servicevägar finns ung moskog som domineras av barrträd samt plantskogar av olika åldrar. Vegetation i naturtillstånd eller hotade naturtyper observerades
inte. Planeringen av servicevägarna har preciserats efter MKB-programskedet och i
den preciserade planen har man beaktat även de objekt på projektområdena som
anges skogslagens 10 §. På området för vägarna som ska röjas finns inte heller objekt
som anges i 11 § i vattenlagen.
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Bild 19.1. Ung barr-lövträdsmo som används för skogsbruk är den vanligaste vegetationstypen
på vindkraftverkens preliminära placeringsplatser.

19.2.3

Vegetationen längs elöverföringslinjerna
På området för sträckningsalternativ 1B för elöverföringen från Lappfjärds projektområde österut till Fingrid Oyj:s 220 kV ledningsområde finns främst dikad barrlövträdsmo som används för skogsbruk, ung talldominerad myrartad mo samt kalhyggen. På området Storsjön finns åkerområden som används för odling. Genom åkerområdena följer kraftledningen den befintliga vägsträckningen.
Elöverföringen från området Storsjön till Kristinestad förverkligas längs Fingrid Oyj:s
befintliga 220 kV ledningskorridor som kommer att utvidgas. I början går sträckningen
längs Storsjöns åkerområden som används för odling och korsar bl.a. Lillån. Mot norr
finns det en ås på södra sidan av Lappfjärds å som till stor del utgörs av ett marktäktsområde och där man kraftigt förändrat naturtillståndet hos områdets växtlighet.
De omgivande områdena utgörs av ung och vuxen tämligen torr tallmo.
På området Dagsmark går sträckningen längs den mosaikliknande åkermiljön söder
och norr om Lappfjärds å. Längs Lappfjärds å förekommer typisk strand- och vattenvegetation, såsom rörflen, älggräs, rör, förgätmigej och hundkäx.
På den norra sidan av Dagsmark går sträckningen längs ett ekonomiskogsområde med
mycket karg och ensidig växtlighet. Söder om Bötombergen finns ett stort område
med dikade kärr, som numera är kärr- och myrförändringar samt torvmoar. På den
västra sidan av Bötombergen placeras sträckningen likaså på områden med unga
tallmoskogar, torvmoar och myrförändringar.
Norr om Penik skogsväg växer i huvudsak unga plantskogar med tall och blandskog.
På den västra sidan av Påskträsket placeras kraftledningen i samma ledningskorridor
som Fingrids 400 kV ledningar mellan Kristinestad och Ulvsby och mellan Kristinestad
och Toby. I norra delen av korridoren dras ledningen över områden med unga barrträdsmoskogar och barr-lövträdsmoskogar. Längs västra delen av Vasavägen finns
även äldre barrträdsmo norr om sträckningen.
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Bild 19.2. Elöverföringslinjerna 1B och 2B placeras bredvid den befintliga 220 kV kraftledningen
på Risåsens marktäktsområde.

Bild 19.3. Växtlighet längs Tjöck å.
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På området Lerviken går sträckningen omväxlande längs jord- och skogsbruksområden och korsar bl.a. Tjöck å, där växtligheten är halvöppen och buskig. På området
väster om Kristinestads elstation finns främst ung, tämligen torr och frisk tallmoskog
och unga plantskogar.
Öster om Kristinestads elstation går sträckningen norr om Naturaområdena Tegelbruksbacken (SCI, FI0800140) och Norrfjärdens skog (SCI, FI0800154), som infogats
i Natura 2000-nätverket i enlighet med habitatdirektivet.
Kraftledningssträckningen som enligt sträckningsalternativ 2A för elöverföringen dras
längs Mansikkamäki skogsbilväg placeras i huvudsak i unga plantskogar och ett rätt så
omfattande, nytt kalhygge. I närheten av Storåvägen förekommer vuxen grandominerad blandmoskog av blåbärstyp. På den nordöstra sidan av Storåvägen dras sträckningen i huvudsak över områden med unga gallringsskogar och åkrar.
På området för sträckningsalternativ 2B för elöverföringen på Lakiakangas projektområde finns odikad, ung barr-lövträdsmo. Skogsområdet splittras av kalhyggen och
unga plantskogar i den västra delen av den nya ledningskorridoren. I närheten av
Fingrids befintliga 220 kV kraftledningsgata finns något äldre lundaktig granmoskog.
Sträckningen till Kristinestads elstation är gemensam med alternativ 1B. Områdets
vegetation beskrivs i avsnittet om elöverföringslinjen från Lappfjärds projektområde.
En närmare beskrivning av vegetationen på elöverföringslinjerna finns i separata rapporter om naturutredningarna (naturutredningarna om Lappfjärds och Lakiakangas
vindkraftsparker, FCG Finnish Consulting Group Ab 2012).
19.2.4

Värdefulla naturtyper och naturobjekt
Stormossens mossområde, som hör till Naturaområdet Lappfjärds ådal (FI0800111,
SCI), ligger på Lakiakangas vindparksområde. På projektområdena finns inga andra
Natura 2000-områden, objekt som ingår i riksomfattande naturskyddsprogram, naturskyddsområden, skyddade naturtyper eller naturminnesmärken.
Söder om elöverföringslinjerna 1B och 2B som går norrut mot Kristinestads elstation
finns Naturaområdena Tegelbruksbacken (FI0800140, SCI) och Norrfjärdens skog
(FI0800154, SCI), som infogats i Natura 2000-nätverket i enlighet med habitatdirektivet. I den omedelbara närheten av elöverföringslinjen finns inga objekt som ingår i
riksomfattande naturskyddsprogram, naturskyddsområden eller skyddade naturtyper.
På den västra sidan av Bötombergen (Idbäcksliden) finns en gammal tall cirka 350
meter från ledningsgatan som skyddas som naturminnesmärke.
I samband med naturutredningarna som gjordes sommaren 2012 observerades inga
enligt 29 § i naturvårdslagen värdefulla naturtyper på vindparksområdena eller längs
de alternativa kraftledningssträckningarna. På områdena eller i den omedelbara närheten av dessa fanns inte heller tjärnar eller sjöar på högst en hektar eller bäckar eller
rännilar i naturtillstånd i enlighet med 11 § i vattenlagen. Naturtillståndet hos källor
som finns på projektområdena har förändrats främst till följd av skogsdikning och
andra skogsvårdsåtgärder.
Enligt 10 § i skogslagen är särskilt viktiga livsmiljöer på vindparksområdena bergsområden (SkogsL 10 § punkt 7; berg i dagen, stenbunden mark och blockfält som i virkesproduktionshänseende avkastar mindre än lavmoar), skogsholmar på torvmark
(SkogsL 10 § punkt 4; små skogsholmar med fastmarksskog på odikade torvmarker),
flera högmossar (SkogsL 10 § punkt 7; trädfattiga torvmarker som i virkesproduktionshänseende avkastar mindre än lavmoar), mindre lundområden (SkogsL 10 § punkt
3; bördiga mindre lundområden) och närmiljöer för bäckar (SkogsL 10 § punkt 1;
omedelbara närmiljöer för källor, bäckar och sådana rännilar som bildar bäddar för
fortgående rinnande vatten samt omedelbara närmiljöer för små tjärnar).
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Bild 19.4. Värdefulla naturobjekt som finns på Lappfjärds och Lakiakangas projektområden och i
närheten av dem.

Bergsområden
Särskilt på Lappfjärds projektområde finns flera bergsområden, varav de mest representativa är Flaggberget, Tornberget, Sandheden och Högberget. Trädbeståndet på
klipptopparna består av glesa martallar som befinner sig i ett tillstånd som påminner
om naturtillstånd. Dessutom förekommer inslag av glasbjörk. Växtligheten på bergsområdet domineras av renlav. Därutöver består växtligheten av andra lavar (bl.a.
tratt-, älghorns-, syl- och påskrislav) samt ljung. Ställvis förekommer kruståtel och
risarter (blåbär, lingon och mjölon). I bergssänkorna förekommer sankmarker och
ställvis små områden med ristallmossar. Bergsområdena avgränsas till de omgivande
ekonomiskogsområdena. Enligt skogslagen är bergsområdena särskilt viktiga livsmiljöer (SkogsL 10 § punkt 7; berg i dagen och blockfält som i virkesproduktionshänseende avkastar mindre än lavmoar).
Trädfattiga torvmarker
På båda projektområdena finns flera trädfattiga torvmarker vars odikade delar kan räknas till värdefulla livsmiljöer i enlighet med skogslagen (SkogsL 10 § punkterna 4 och
7; karga trädfattiga torvmarker och små skogsholmar med fastmarksskog på odikade
torvmarker). Särskilt på Lakiakangas projektområde förekommer omfattande odikade
högmossar, såsom Marjokeidas och Kiimakeidas. På torvmarkerna växer flera olika typer av kärrvegetation, varav de vanligaste är ombotrofisk lågstarr, kalmosse och höljemosse. På de torrare kanterna av torvmarkerna är tallmossar med tuvull och ristallmossar vanliga och dessa räknas till nära hotade naturtyper (Raunio m.fl. 2008).
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Bild 19.5. Värdefullt bergsområde på Lappfjärds projektområde.

Bild 19.6. Kiimakeidas på Lakiakangas projektområde.
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Miljöerna i bäckarnas omedelbara närhet
På båda projektområdena finns det gott om uppgrävda skogsdiken längs vilka det
ställvis förekommer frisk och fuktig lundvegetation. Bäckar och rännilar i naturtillstånd
är till största delen muddrade och växtligheten som förekommer längs dessa befinner
sig inte i naturtillstånd. På projektområdena finns två bäckfåror som trots att de är
delvis muddrade har bevarat de egenskaper som är utmärkande för skogsbäckar (bl.a.
meandering). Växtligheten längs dessa bäckar kan räknas till värdefulla livsmiljöer i
enlighet med skogslagen (SkogsL 10 § punkt 1). Växtligheten längs fårorna är frisk
medelnäringsrik och fuktig näringsrik lund som räknas till sårbara naturtyper samt
fuktig medelnäringsrik ormbunkslund som räknas till nära hotade naturtyper (Raunio
m.fl. 2008).
19.2.5

Hotade och nära hotade naturtyper
På odikade torvmarksområden inom vindkraftsparkerna finns tallmossar med tuvull
och ristallmossar som räknas till nära hotade naturtyper (Raunio m.fl. 2008). Längs
två bäckfåror finns fuktig näringsrik och frisk medelnäringsrik lund som räknas till sårbara naturtyper (Raunio m.fl. 2009). Längs två bäckar finns fuktig medelnäringsrik
lund som räknas till nära hotade naturtyper (Raunio m.fl. 2008).
I de centrala delarna av Lappfjärds projektområde finns lundkärr som räknas till
mycket hotade naturtyper (Raunio m.fl. 2008). Naturtillståndet hos lundkärrområdet
på projektområdet har förändrats till följd av skogsbruksåtgärder (avverkning av trädbestånd och dikning).

Bild 19.7. Lund med strutbräken (MatT) på området längs Storåslidens bäck.
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Bild 19.8. Örtrika lundar och lundkärr på Holmmossen längs den muddrade åfåran.

19.2.6

Hotade och nära hotade växtarter
Under terrängkartläggningarna observerades inga hotade eller nära hotade växtarter
på projektområdena. I Finlands miljöcentrals databas över arter finns inga observationer av hotade växtarter sedan 1990-talet. På den nordöstra sidan av Lakiakangas
projektområde på Änikoskmossens område har man påträffat aspgelélav (Collema
subnigrescens) som klassificerats som sårbar under 2000-talet (Bild 19.4).

19.3 Konsekvenser av vindkraftsparken
19.3.1

Alternativ 1B: 46 vindkraftverk på Lappfjärds projektområde
I och med projektet förändras en del av projektområdet till byggd miljö. På platserna
där vindkraftverken byggs avverkas trädbestånd på ett område som är mindre än
50 hektar (1 ha/kraftverk). Helt nya servicevägar måste röjas längs en sträcka på
cirka 15 kilometer, vilket innebär att arealen på skogsmarken som behövs för vägarna
är högst något mer än 20 hektar. Befintliga skogsbilvägar måste göras 5–10 meter
bredare längs en sträcka på högst cirka 50 kilometer. Arealen på skogsmark som behövs för breddningen av vägarna kommer att vara högst cirka 50 hektar. På området
för vindkraftverken och servicevägarna röjs ett vanligt, i huvudsak ungt och medelålders ekonomiskogsområde på högst cirka 100–120 hektar. Direkta konsekvenser för
växtligheten uppstår dock på ett område som är högst 2,5 procent av projektområdets
totala areal.
Enligt de preliminära projektplanerna finns inga värdefulla naturobjekt eller hotade naturtyper på vindkraftverkens byggplatser. Motsvarande vegetationstyper, som är
mycket vanliga i Finland, förekommer i stor mån även utanför projektområdet. Ur regional synvinkel är arealen på skogsmarken som går förlorad obetydlig. Arealen på den
skogsmark som blir under bygget motsvarar endast cirka 0,00045 procent av arealen
på den skogsbruksmark som finns på området för Österbottens och Södra Österbottens skogscentraler (Metla 2011).
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Till följd av röjningen av byggområdena kan växtligheten på vindkraftverkens och servicevägarnas närområden något förändras. Kanteffekten (bl.a. ökningen av dagsljus)
gynnar växtarter som anpassat sig till öppna miljöer på bekostnad av skogsarterna.
Dessutom kan arter som inte hör till skogs- och kärrmiljöer sprida sig till kraftverksområdenas och servicevägarnas miljöer. Konsekvenserna för vegetationen runt vindkraftverkens och servicevägarnas byggområden uppskattas dock vara lindriga, eftersom nuläget för skogsinslagen på projektområdet på många ställen är starkt påverkat av kanteffekter på grund av odlings- och slutavverkningar som gjorts på området.
Konsekvenserna för vegetationen på byggplatserna är permanenta under vindkraftsparkens driftskede. I sin helhet uppskattas de dock vara ringa, eftersom arealen på
skogsmarken som upptas av konstruktionerna är mycket liten och konsekvenserna
riktas mot skogsnaturtyper som är mycket vanliga i Finland och vars naturvärden har
blivit utsatta för skogsbruk redan under en längre tid. På vindkraftverkens preliminära
byggplatser eller på området för de nya servicevägarna finns inga hotade eller nära
hotade naturtyper eller hotade växtarter, vars förändring skulle orsaka betydlig skada
för naturens mångfald. I den omedelbara närheten av byggområdena finns inte heller
naturtyper som skulle vara särskilt känsliga för den planerade markanvändningen.
Med undantag för byggområdena och kantzonerna förblir skogarna på projektområdet
oförändrade.
Anläggningen av vindkraftsparken kan påverka vattenförhållandena hos naturtyper
nära byggområdena. På projektområdet finns nio livsmiljöer i enlighet med 10 § i
skogslagen; berg, odikade torvmarker, lundkärrsinslag samt omedelbara närmiljöer
för bäckar. Myrmiljötyper som finns på området uppskattas vara känsligast för förändringar. Den närmaste platsen där ett vindkraftverk ska byggas ligger cirka 50 meter
från myrmarken som omger Snörsjön. Mellan den preliminära byggplatsen och myrmarken finns dock ett skogsdike och man uppskattar att byggandet av kraftverket inte
betydligt ökar ändringarna som redan inträffat i myrens vattenhushållning. I de preliminära planerna bibehålls en tillräcklig skyddszon av träd mellan byggområdena, och
värdefulla naturtyper och byggandet av vindkraftverk eller servicevägar uppskattas
inte ha betydande indirekta konsekvenser för vattenbalansen hos värdefulla naturtyper. Skogsdikning har betydligt större konsekvenser för områdets vattenbalans. Förekomsten av befintliga, nära hotade växtarter som man känner till påverkas inte, eftersom växtplatserna ligger på ett tillräckligt avstånd från de planerade byggplatserna.
Börkmossavägen i den norra delen av projektområdet korsar Storåslidens bäckområde, som uppskattats som värdefullt på lokal nivå. Lundar med strutbräken (MatT),
som är en hotad naturtyp, förekommer på området längs bäcken på cirka 50 meters
avstånd från de norra och södra sidorna av vägen. En eventuell breddning av vägen
har inte direkta konsekvenser för naturtypens representation eller dess bevarande på
området. Bäckfåran har muddrats i samband med skogsdikningar, så konsekvenserna
av t.ex. anläggning av en ny vägtrumma förblir små.
Projektet påverkar även naturmiljöns enhetlighet på området. Den splittrande effekten
som vindkraftverken och servicevägarna har på skogsinslagen uppskattas dock vara
ringa i förhållande till följderna som skogsbruket på området redan orsakat. Dessutom är bergs- och myrmiljötyperna på projektområdet regionalt sett tämligen vanliga
och man anser att projektet inte har betydande konsekvenser för den regionala representationen av värdefulla naturobjekt.
19.3.2

Alternativ 2A: 18 vindkraftverk på Lakiakangas projektområde
Konsekvenserna är liknande som i alternativ Lappfjärd 1B, men lindrigare eftersom
antalet vindkraftverk och servicevägar är mindre. På vindkraftverkens byggområden
avverkas trädbestånd på ett område som är mindre än 20 hektar (1 ha/vindkraftverk).
För nya servicevägar röjs en sträcka på cirka 5−10 kilometer. Dessutom är man
tvungen att göra befintliga skogsbilvägar 5–10 meter bredare längs en sträcka på
cirka 35 kilometer. Skogsarealen som behövs för röjning av nya vägar och breddning
av befintliga vägar kommer att vara högst 50 hektar. Sammanlagt förlorar man högst
cirka 60–70 hektar vanligt, i huvudsak ungt och medelålders ekonomiskogsområde till
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följd av anläggningen. Direkta konsekvenser för vegetationen riktar sig därmed mot
ett område som motsvarar mindre än 1,5 procent av hela projektområdets areal.
Skogsarealen som blir under bygget motsvarar cirka 0,0002 procent av arealen som
placeras inom områdena för Österbottens och Södra Österbottens skogscentraler
(Metla 2011).
På projektområdet finns sex större myrhelheter med hotade naturtyper i form av myrar i enlighet med skogslagens 10 §. Mellan de planerade byggområdena och de värdefulla naturtyperna bibehålls en tillräcklig skyddszon av träd, som bidrar till att inga
betydliga förändringar uppskattas uppkomma i vattenbalansen hos naturtyper i form
av myrar. I närheten av en lokalt värdefull bäckfåra varken byggs eller förbättras
vägarna, och därför uppstår inga konsekvenser för lundväxtligheten i bäckfårans
närmiljö.
19.3.3

Alternativ 2B: 56 vindkraftverk på Lakiakangas projektområde
Konsekvenserna är likadana som i alternativ Lappfjärd 1B och större än i alternativ
Lakiakangas 2A. På vindkraftverkens byggområde avverkas trädbeståndet på ett område på knappt 60 hektar (1 ha/vindkraftverk). Helt nya servicevägar måste röjas
längs en sträcka på cirka 15 km. Dessutom är man tvungen att göra befintliga skogsbilvägar 5–10 meter bredare längs en sträcka på högst 60 km. Skogsarealen som
krävs för nya vägar och breddning av befintliga vägar kommer att vara högst cirka
90 hektar. Sammanlagt förlorar man högst cirka 150 hektar av vanligt, i huvudsak
ungt och medelålders ekonomiskogsområde till följd av anläggningen. Direkta konsekvenser för växtligheten riktar sig därmed mot ett område som motsvarar cirka tre
procent av hela projektområdets areal. Skogsarealen som blir under bygget motsvarar
cirka 0,0006 procent av arealen som placeras inom områdena för Österbottens och
Södra Österbottens skogscentraler (Metla 2011).
Dessutom splittrar vindkraftsparken naturmiljöerna på Lakiakangas projektområde
något mera än i alternativ 2A. På de preliminära byggplatserna för vindkraftverken eller på området för de nya servicevägarna finns inga hotade eller nära hotade naturarter eller hotade växtarter, vars förlust kunde medföra betydlig skada för naturens
mångfald. I den omedelbara närheten av byggområdena finns inte heller naturtyper
som skulle vara särskilt känsliga för den planerade markanvändningen. Mellan de värdefulla naturtyperna och vindkraftverkens preliminära byggplatser har man bibehållit
en tillräcklig skyddszon. Konsekvenserna för växtligheten uppskattas vara små.

19.3.4

Alternativ 3: 102 vindkraftverk på Lappfjärds och Lakiakangas projektområden
Konsekvenserna för växtligheten är likadana i alternativ 1B och 2B, men då det byggs
en vindkraftspark samtidigt på Lappfjärds- och Lakiakangasområdena kommer den
skogsareal som röjs för byggområdena och byggandet av servicevägarna att vara
större. Man är tvungen att avverka trädbestånd på ett område som är något mindre
än 300 hektar. Projektets direkta konsekvenser för växtligheten riktas mot ett större
område jämfört med de andra alternativen. Dessutom är den splittrande effekten på
vindkraftsparkens livsmiljöer större än i de andra alternativen. Konsekvenserna är
dock jämförbara med konsekvenserna av skogsbruket som idkas på områdena, och
inga konsekvenser riktas mot värdefulla naturtyper. Konsekvenserna är dock mycket
långvariga. Konsekvenserna för växtligheten uppskattas vara på sin höjd måttliga på
grund av arealen på den skogsmark som ska röjas och konsekvensernas varaktighet.
Alternativen är inte ömsesidigt uteslutande, utan det är möjligt att projektet genomförs genom att kombinera alternativen, t.ex. så att alternativ 1B och 2A genomförs
samtidigt. Till sin omfattning är konsekvenserna av dessa olika kombinationer för
växtligheten likadana som i de enskilda alternativen, men något större på grund av
arealen som ska röjas.
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19.4 Konsekvenser av elöverföringen
Längs de granskade kraftledningssträckningarna förekommer inga objekt som är särskilt värdefulla med tanke på växtligheten. Eventuella konsekvenser för objekten
skulle inte vara betydliga för naturens mångfald. Konsekvenserna för växtligheten på
vanliga skogsområden som används för skogsbruk och åkerområden som används för
odling uppskattas vara lindriga. Konsekvenserna kan jämföras med konsekvenserna
som uppstår till följd av skogsbruk som idkas på områdena.
Vegetationen på ledningsgatorna som röjs måste hållas låg genom upprepade röjningar. På grund av ljus- och fuktighetsförhållanden förändras även växtligheten på ledningsgatornas fält- och bottenskikt. Växtarter som tål ljus ökar och skogsarter viker
undan. Under de första åren övertas den röjda ledningsgatan i likhet med kalhyggen
av dominerande arter i primärsuccessionen, såsom rör, dunört och hallon. På torra och
karga bergsområden är förändringarna i växtligheten lindrigare, men områdena är
känsligare för den slitning som byggandet orsakar. Tunga arbetsmaskiner som används i byggarbeten kan skada vegetationen även på områden runt den egentliga ledningsgatan. Konsekvenserna är större hos vegetationstyper som är känsliga för slitage
(bl.a. försumpade områden och karga lavhällar) och mindre på moskogsområden.
Elöverföringslinjen norrut mot Kristinestads elstation går i huvudsak längs en befintlig
ledningsgata som görs bredare. Konsekvenser riktas främst mot skogsområden som
redan påverkas av kanteffekten. Områden som man är tvungen att röja uppgår till
mindre än 80 hektar. Mängden trädbestånd som ska röjas är betydligt mindre än då
man röjer en helt ny ledningsgata. Bygget kan orsaka igenslamning av skogsdiken på
skogsområden och transport av fasta partiklar längs samlingsdiken till vattendragen.
Av elöverföringslinjerna har alternativ Lappfjärd och Lakiakangas 3 de största konsekvenserna för vegetationen, eftersom arealen på ledningsgatan som ska röjas och
breddas är störst, dvs. cirka 90 hektar. I sträckningsalternativ 1B för elöverföringen är
man tvungen att röja högst något mer än 70 hektar ekonomiskogsområde. I alternativ
Lakiakangas 2A uppstår minst konsekvenser. Enligt detta alternativ är man tvungen
att röja trädbeståndet på ett område på högst cirka 15 hektar. Konsekvenserna för
växtligheten bedöms vara lindriga i alla elöverföringsalternativ.
19.5 Konsekvenser efter nedläggningen
Konsekvenserna är i viss mån varaktiga, eftersom arterna som är typiska för området
inte fullständigt återställs efter den planerade markanvändningen och efter att området anpassats till landskapet. Detta beror på förändringar i jordmånens egenskaper
och i vattenhushållningen. Efter att vindkraftverken och elöverföringslinjerna rivits kan
växtligheten på området dock utvecklas mot ett mera naturenligt tillstånd. Områdena
återställs förr eller senare till ett vanligt skogsbruksområde.
19.6 Nollalternativets konsekvenser
I nollalternativet fortsätter växtligheten på projektområdena och längs de planerade
elöverföringslinjerna sin naturliga utveckling. Växtligheten på områdena utsätts för
likartade förändringar som genomförandet av vindparksprojektet orsakar bland annat
till följd av skogsbruk som idkas på området.
19.7 Lindring av konsekvenserna
Konsekvenserna för växtligheten kan lindras genom att åtgärder som utsätter jordmånen för kraftigt slitage genomförs under vintertid. Anläggningen kan också planeras
så att tunga arbetsmaskiner används så litet som möjligt i de egentliga byggplatsernas närmaste omgivning.
19.8 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
I och med att växtlighetsinventeringarna har inriktats på vindkraftverkens preliminära
byggplatser, området för servicevägarna och områden som enligt en kartanalys san-
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nolikt omfattar särskilda naturvärden, har en del av vegetationen på projektområdena
granskats på en mer översiktlig nivå. Uppgifterna i registret över hotade arter är bristfälliga och platsuppgifterna ibland inexakta. Det är möjligt att det på vindparksområdet förekommer hotade eller sällsynta växtarters växtplatser eller naturtyper som inte
beaktats i inventeringarna. Växtlighetsbedömningen har dock gjorts på ett tillräckligt
långt avstånd från vindkraftverkens egentliga byggplatser, för att de indirekta konsekvenserna av byggandet av kraftverken inte ska nå områden som är värdefulla med
tanke på sin naturmiljö. På områdena som omger de egentliga byggområdena är konsekvenserna för växtligheten små, och därmed är granskningen av vegetationen synnerligen tillräcklig för vindparksprojektets konsekvensbedömning.
19.9 Sammandrag och jämförelse av alternativen
 Växtligheten på de preliminära byggplatserna består i huvudsak av ung frisk barrlövträdsmo eller unga plantskogar.
 På området för vindkraftsparken eller längs elöverföringslinjerna finns inte naturtyper som är värdefulla enligt naturvårdslagen.
 Man känner till växtplatser för mossarter som är nära hotade på Lappfjärds projektområde. Enligt de preliminära planerna placeras inte vindkraftverk eller servicevägar på dessa växtplatser.
 Naturaområdet Lappfjärds våtmarker finns delvis på Lakiakangas projektområde
och det norra sträckningsalternativet för elöverföringslinjerna 1B och 2B placeras
norr om Naturaområdena Tegelbruksbacken (SCI, FI0800140) och Norrfjärdens
skog (SCI, FI0800154).
 Värdefulla naturtyper på projektområdena är enligt skogslagens 10 § bergs- och
torvmarksobjekt på tvinmark och impediment samt lundvegetation längs bäckar
som befinner sig i tillstånd som påminner om naturtillstånd.
 Konsekvenserna för vegetationen och värdefulla naturobjekt på vindparksområdet
bedöms vara lindriga i alternativen 1B, 2A och 2B och på sin höjd måttliga i alternativ 3.
 Konsekvenserna av byggandet av kraftledningen för vegetationen bedöms vara
lindriga i alla alternativ.
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NATURA 2000-OMRÅDEN OCH ÖVRIGA SKYDDSOMRÅDEN

20.1 Behovsprövning för Natura-bedömning
Inom influensområdet för de eventuella miljökonsekvenserna av de planerade vindkraftsparkerna och tio kilometer från projektområdet ligger sammanlagt nio Naturaområden (Bild 20.1). Av Naturaområdena har Lappfjärds våtmarker (FI0800112),
Hanhikeidas (FI0800026) och Kristinestads skärgård (FI0800134) anslutits till Natura
2000-nätverket både som områden i enlighet med habitatdirektivet (SCI = Site of
Community Interest) och fågeldirektivet (SPA = Special Protected Area). Naturaområdet Lappfjärds ådal (FI0800111), Bötombergens Naturaområde (FI0800077), Tegelbruksbackens Naturaområde (FI0800140), Naturaområdet Norrfjärdens skog
(FI0800154) och Lassinharju Naturaområde (FI0800092) har upptagits i Natura 2000nätverket endast som områden i enlighet med habitatdirektivet (SCI) och Naturaområdet Lålby åkrar (FI0800162) endast som område i enlighet med fågeldirektivet
(SPA). Naturaområdet Lappfjärds ådal är delvis beläget innanför gränsen för Lakiakangas vindkraftspark.

Bild 20.1. Naturaområden och naturskyddsområden belägna i projektområdets omgivning.

I denna behovsprövning för Natura-bedömning har möjliga konsekvenser av vindparksprojekten för följande åtta Naturaområden utretts:









Lappfjärds ådal (FI0800111, SCI)
Lappfjärds våtmarker (FI0800112, SCI/SPA)
Hanhikeidas (FI0800026 SCI/SPA)
Bötombergen (FI0800077, SCI)
Lålby åkrar (FI0800162, SPA)
Kristinestads skärgård (FI0800134, SCI/SPA)
Tegelbruksbacken (FI0800140, SCI) och
Norrfjärdens skog (FI0800154, SCI)
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Behovsprövningen för Natura-bedömning presenteras i sin helhet i bilaga 4 till MKBbeskrivningen och nedan presenteras en sammanfattning av behovsprövningens centrala punkter.
20.1.1

Utgångsdata och metoder
Syftet med behovsprövningen för Natura-bedömning är att klargöra om det är troligt
att projektområdet medför betydande konsekvenser som försvagar grunderna för
skyddet av ovan nämnda Naturaområden, med andra ord att utreda om det finns skäl
att uppgöra en egentlig Natura-bedömning i enlighet naturvårdslagen (NVL 65 §,
1996/1096). I 65 § i naturvårdlagen bestäms att om ett projekt eller en plan antingen i sig eller i samverkan med andra projekt eller planer sannolikt betydligt försämrar
de naturvärden i ett område som statsrådet föreslagit för nätverket Natura 2000 eller
som redan införlivats i nätverket, för vars skydd området har införlivats eller avses bli
införlivat i nätverket Natura 2000, ska den som genomför projektet eller gör upp planen på behörigt sätt bedöma dessa konsekvenser.
I 66 § i naturvårdslagen konstateras att en myndighet inte får bevilja tillstånd att genomföra ett projekt eller godkänna eller fastställa en plan, om bedömningsförfarandet
enligt 65 § visar att projektet eller planen betydligt försämrar de naturvärden för vilkas skydd området införlivats eller avses bli införlivat i nätverket Natura 2000.
I behovsprövningen för Natura-bedömningen har man behandlat områdets allmänna
beskrivning och skyddsgrunder, igenkännande av konsekvenserna för området
(skyddsgrunder, enhetlighetsbegreppet) och bedömningen av deras betydelse,
granskning av förmildrande åtgärder samt som slutledning en bedömning över möjliga
konsekvenser och deras sannolikhet samt behovet av en egentlig Natura-bedömning.
Bedömningen grundar sig i huvudsak på officiella uppgifter ur Naturainformationsblanketter (ELY-centralen i Södra Österbotten 2012). Dessutom har följande anvisningar, material och utredningar använts i bedömningen:
 Natura 2000 -luontotyyppiopas (Airaksinen & Karttunen 2001)
 Raportti luontodirektiivin toimeenpanosta Suomessa 2001–2006 (Miljöministeriet
2011)
 Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi – kaavoituksessa, YVAmenettelyssä ja Natura-arvioinnissa (Söderman 2009)
 OIVA -ympäristö ja paikkatietopalvelu asiantuntijoille (2012)
 Lappfjärdin–Lakiakankaan YVA-menettelyn aikana tehdyt luontoselvitykset (FCG
Design och planering Ab 2012)
På Naturaområdena har inga egentliga nulägesanalyser över naturtyper eller arter
gjorts. Utifrån de uppgifter som finns tillhanda fastställs behovet av en egentlig Natura-bedömning i enlighet med 65 § i naturvårdslagen. Det slutgiltiga beslutet i frågan
fattas av ELY-centralen i Södra Österbotten som är kontaktmyndighet.

20.1.2

Slutsatsen av behovsprövningen
Genomförandet av Lappfjärds och Lakiakangas vindparksprojekt medför inga betydande direkta eller indirekta konsekvenser för de undersökta naturtyper som utgör
grunden för skyddet av Naturaområdena. Man uppskattar med andra ord att naturtypernas utbredning och förekomst inte kommer att förändras på området. Därför anser
man inte heller att Naturaområdenas enhetlighet kommer att påverkas märkbart.
På grund av det långa eller relativt långa avståndet samt genom att beakta ekologin
och beteendet hos de häckningsarter som nämns i skyddsgrunderna, uppskattar man
att vindkraftsparkerna eller tillhörande elöverföring inte påverkar Naturaområdets
häckningsbestånd.
För flyttfågelbeståndet som rastar på Naturaområdena ökar vindparksprojektet i någon mån antalet kollisioner med dödlig utgång och hindereffekten på fåglarnas flytt-
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väg ökar i någon mån. Kollisionseffekten drabbar i första hand de större arterna som
nämns i Naturaområdenas skyddsgrunder. Det handlar främst om svan, säd- och grågås, trana och rovfåglar. Hindereffekten drabbar alla arter som rör sig genom projektområdet. Merparten av de planerade vindkraftsparkerna byggs emellertid öster om
fåglarnas huvudsakliga flyttrutt, som löper via Kristinestads kustområde. De mest betydande rastområdena befinner sig längs med den huvudsakliga flyttrutten väster om
projektområdet. De eventuella konsekvenserna som berör Naturaområdenas skyddsgrunder antas således inte vara mer än lindriga och deras betydelse beräknas vara liten (Tabell 20.1).
Tabell 20.1. Sammanfattning av behovsprövningen för Natura-bedömning samt helhetsbedömning av konsekvenserna för Naturaområdens skyddsgrunder.

Område

Skyddsgrunder

Konsekvensernas sannolikhet

Konsekvensernas storlek

Konsekvensernas betydelse

Naturaområdets enhetlighet

Lappfjärds ådal

SCI

Osannolik

Lindrig konsekvens

Liten betydelse

Lappfjärds våtmarker

SCI/SPA

Förutsägbar

Lindrig konsekvens

Liten betydelse

Inga konsekvenser
Inga konsekvenser

Hanhikeidas

SCI/SPA

Förutsägbar

Lindrig konsekvens

Liten betydelse

Inga konsekvenser

Bötombergen

SCI

Ytterst osannolik

Ingen konsekvens

Saknar betydelse

Inga konsekvenser

Lålby åkrar

SPA

Förutsägbar

Lindrig konsekvens

Liten betydelse

Inga konsekvenser

Kristinestads skärgård

SCI/SPA

Osannolik

Lindrig konsekvens

Liten betydelse

Inga konsekvenser

Tegelbruksbacken

SCI

Ytterst osannolik

Ingen konsekvens

Saknar betydelse

Inga konsekvenser

Norrfjärdens skogar

SCI

Ytterst osannolik

Ingen konsekvens

Saknar betydelse

Inga konsekvenser

Samverkningarna av Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker och övriga närliggande vindparksprojekt berör främst det rastande fågelbeståndet. Projekten är belägna så långt från varandra, att man inte kan anse dem ha betydande samverkningar
för det häckande fågelbeståndet på Naturaområdena. Vindkraftsparkerna som är planerade på Kristinestads kustområde kan på sin höjd medföra måttlig samverkan, speciellt för de flyttfåglar som nämns i skyddsgrunderna för Naturaområdena Lappfjärds
våtmarker och Lålby åkrar. Vindkraftsparkerna förorsakar kollisions- och hinderkonsekvenser för arter som flyttar genom området, eftersom Naturaområdena är belägna
mellan de planerade vindkraftsparkerna. Vindkraftsparkerna är trots allt inte belägna
alldeles invid varandra, utan mellan dem återstår i någon mån utrymme för de flyttande fåglarna att väja för vindkraftsparkerna. Samtliga vindkraftsparker som planeras på Kristinestads kustområde bildar ett brett hinder för fåglarnas naturliga flyttrutt.
Det är sannolikt att vindkraftsparkerna orsakar regionala förändringar för fåglarnas
flyttrutter på området.
Utifrån den information som nu finns att tillgå uppskattas att de planerade vindkraftsparkerna i Lappfjärd och Lakiakangas inte märkbart försämrar naturvärdena, dvs. förekomsten av de naturtyper och arter eller Naturaområdenas enhetlighet som är orsaken till att de granskade områdena har införlivats i Finlands Natura 2000-nätverk. På
grundval av detta konstateras att det i samband med vindparksprojektet i Lappfjärd
och Lakiakangas inte finns ett behov av att uppgöra en Natura-bedömning i enlighet
med 65 § i naturvårdslagen.
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Utlåtande om behovsprövningen för Natura-bedömning
Den separata rapporten som utarbetats om Natura-behovsprövningen för Lappfjärds
och Lakiakangas vindkraftsparker har skickats till ELY-centralen i Södra Österbotten
för utlåtande. ELY-centralen i Södra Österbotten ger ett eget utlåtande om behovsprövningen för Natura-bedömning där den fastställer om det finns behov av en egentlig Natura-bedömning i enlighet med 65 § i naturvårdslagen.

20.2 Naturskyddsområden och områden för skyddsprogram
20.2.1

Naturskyddsområden

20.2.1.1

Områden och allmän beskrivning
På Lakiakangas projektområde ligger två privata naturskyddsområden: Stormossen 1
(YSA203952) och Stormossen 2 (YSA203953) (Tabell 20.2 och Bild 20.1). Områdena
är belägna i norra delen av Lakiakangas projektområde, på området Stormossen och
dess närhet, och områdena hör delvis till Naturaområdet för Lappfjärds ådal. De
närmaste vindkraftverken byggs på ett avstånd om cirka 0,5–0,7 km från naturskyddsområdena (se Bild 20.1). Norr om projektområdet i Lakiakangas, cirka 1,4–1,7
km från de närmaste kraftverken, finns ytterligare sju privata naturskyddsområden
(Tabell 20.2). Även naturskyddsområdena Änikoskmossen och Skogarna vid Lappfjärds å hör till största delen till Naturaområdet Lappfjärds ådal.
På Lappfjärds projektområde finns inga naturskyddsområden. Det finns allt som allt 29
naturskyddsområden väster om projektområdet (Tabell 20.2 och Bild 20.1) vilka tillhör
Naturaområdet för Lappfjärds våtmarker. De närmaste naturskyddsområdena som hör
till Lappfjärds våtmarker finns på Blomträskets område, cirka 1,4–1,7 km från det
närmaste vindkraftverket på Lappfjärds projektområde.
Bergskata (YSA206181) naturskyddsområde är beläget norr om Lappfjärds projektområde, cirka 0,5 km väster om vindkraftsparkernas norrutlöpande elöverföringsalternativ (Bild 20.1). Naturskyddsområdena Storgräspotten (Sigvalds) (YSA100141) och
Storgräspotten 2 (YSA201042) är belägna norr om projektområdena, cirka 2,5 km
nordväst om vindkraftsparkernas norrutlöpande elöverföringsalternativ. Naturskyddsområdena Storgräspotten (Sigvalds) och Storgräspotten 2 hör till Bötombergens Naturaområde. Naturskyddsområdet (YSA102464) Kristinestads kobbar är beläget cirka
1,6 km väster om vindkraftsparkernas norrutlöpande elöverföringsalternativ till Kristinestads elstation. Naturskyddsområdet Kristinestads kobbar hör till Naturaområdet
Kristinestads skärgård.
Tabell 20.2. Naturskyddsområden i projektområdenas omgivning samt det kortaste avståndet
och riktningen från vindkraftverken.
Namn

Kod

Typ

Avstånd

Riktning

Stormossen 1

YSA203952

Privata skyddsområden

0,7 km

på projektområdet

Stormossen 2

YSA203953

Privata skyddsområden

0,5 km

på projektområdet

Änikoskmossen 1

YSA203801

Privata skyddsområden

1,4 km

nord

Änikoskmossen 2

YSA203939

Privata skyddsområden

1,7 km

nord

Änikoskmossen 4

YSA204314

Privata skyddsområden

1,3 km

nord

Änikoskmossen 5

YSA204464

Privata skyddsområden

1,5 km

nord

Skogarna vid Lappfjärds å 1 YSA103760

Privata skyddsområden

1,7 km

nord

Skogarna vid Lappfjärds å 2 YSA107237

Privata skyddsområden

1,7 km

nord

Skogarna vid Lappfjärds å 3 YSA107245
(Rosengren)

Privata skyddsområden

1,6 km

nord

Lappfjärds våtmarker

Privata skyddsområden

1,4 km

väst

YSA204562
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Kod

Typ

Avstånd

Riktning

Lappfjärdsfjärden 1

YSA204309

Privata skyddsområden

5,2 km

väst

Lappfjärds våtmarker 2

YSA205424

Privata skyddsområden

5,5 km

väst

Lappfjärds våtmarker 3

YSA206152

Privata skyddsområden

5,5 km

väst

Lappfjärds våtmarker 4

YSA206219

Privata skyddsområden

1,7 km

väst

Lappfjärds våtmarker 5

YSA206227

Privata skyddsområden

4,4 km

väst

Lappfjärds våtmarker 6

YSA206268

Privata skyddsområden

5,4 km

väst

Lappfjärds våtmarker 7

YSA206290

Privata skyddsområden

1,5 km

väst

Lappfjärds våtmarker 8

YSA206361

Privata skyddsområden

5,3 km

väst

Lappfjärds våtmarker 9

YSA206378

Privata skyddsområden

4,7 km

väst

Lappfjärds våtmarker 10

YSA206551

Privata skyddsområden

2,1 km

väst

Lappfjärds våtmarker 11

YSA206690

Privata skyddsområden

1,7 km

väst

Syndersjön 1

YSA206131

Privata skyddsområden

3,8 km

väst

Syndersjön 2

YSA206155

Privata skyddsområden

2,2 km

väst

Syndersjön 3

YSA206236

Privata skyddsområden

2,2 km

väst

Syndersjön 4

YSA206237

Privata skyddsområden

2,2 km

väst

Härkmeri våtmarker och
skärgård

YSA202596

Privata skyddsområden

3,9 km

väst

Härkmerifjärden 1 (Holm)

YSA103754

Privata skyddsområden

5,4 km

väst

Härkmerifjärden 2 (Måstun) YSA107252

Privata skyddsområden

5,8 km

väst

Härkmerifjärden 3

YSA200258

Privata skyddsområden

5,7 km

väst

Härkmerifjärden 4

YSA206174

Privata skyddsområden

4,2 km

väst

Härkmerifjärden 5

YSA206210

Privata skyddsområden

4,9 km

väst

Härkmerifjärden 6

YSA206212

Privata skyddsområden

6,7 km

väst

Härkmerifjärden 7

YSA206214

Privata skyddsområden

5,3 km

väst

Härkmerifjärden 8

YSA206230

Privata skyddsområden

4,2 km

väst

Härkmerifjärden 9

YSA206235

Privata skyddsområden

4,9 km

väst

Härkmerifjärden 10

YSA206286

Privata skyddsområden

6,5 km

väst

Härkmerifjärden 11

YSA206288

Privata skyddsområden

4,2 km

väst

Härkmerifjärden 12

YSA206289

Privata skyddsområden

4,2 km

väst

Bergskatan

YSA206181

Privata skyddsområden

5,1 km

nord

Storgräspotten (Sigvalds)

YSA100141

Privata skyddsområden

8,6 km

nord

Storgräspotten 2

YSA201042

Privata skyddsområden

8,6 km

nord

Skaftungs skärgård 2

YSA205581

Privata skyddsområden

9,7 km

väst

Kristinestads kobbar

YSA102464

Privata skyddsområden

12,5 km

nordväst

Projektets konsekvenser
Ett flertal naturskyddsområden finns i projektets närhet och två naturskyddsområden
befinner sig delvis innanför gränsen för Lakiakangas projektområde. På naturskyddsområdet placeras ändå inte vindkraftverk, servicevägar eller kraftledningar. De närmaste vindkraftverken är placerade på cirka en halv kilometers avstånd från naturskyddsområdena.
Den planerade vindkraftsparken i Lakiakangas uppskattas inte ha betydande konsekvenser för naturskyddsområdena Stormossen 1 eller Stormossen 2, som ligger i närheten av de planerade vindkraftverken (Bild 20.2). Byggandet av vindkraftverk och
servicevägar uppskattas inte förändra naturskyddsområdenas vattenbalans i den mån
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att växtligheten eller naturtyperna som ligger som skyddsgrund för området skulle utsättas för risk. Vindkraftsparkerna samt därtill hörande konstruktioner ligger även så
långt från de andra naturskyddsområdena att projektet inte anses ha konsekvenser
för arterna eller naturtyperna som skyddsgrunderna baserar sig på. Konsekvenserna
som sträcker sig till naturskyddsområdena är främst landskapskonsekvenser.

Bild 20.2. Naturaområdet Lappfjärds ådal och privata naturskyddsområden i förhållande till de
vindkraftverk, vägsträckningar och kraftledningar som ska byggas.

20.2.2

Områden för naturskyddsprogram

20.2.2.1

Områden och allmän beskrivning
På Lakiakangas projektområde finns ett område som ingår i ett naturskyddsprogram.
Det är Änikoskmossen–Stormossen (SSO100283) som är föremål för ett program för
skydd av våtmarker (Bild 20.3 och Tabell 20.3). Områdets areal är cirka 1,3 km2 och
ungefär 40 procent av området befinner sig på projektområdet. De närmaste kraftverken befinner sig cirka 0,6 km norr och söder om området som ingår i skyddsprogrammet för våtmarker Skogarna vid Lappfjärds å (AMO100508), som införlivats i
skyddsprogrammet för gamla skogar, finns norr om Lakiakangas projektområde, cirka
0,8 km från närmaste vindkraftverk. Änikoskmossen–Stormossen som ingår i skyddsprogrammet för våtmarker samt Skogarna vid Lappfjärds å som ingår i skyddsprogrammet för gamla skogar hör till Naturaområdet Lappfjärds ådal.
Härkmerifjärden, Lappfjärds åmynning, Norr i fjärden, Syndersjön och Blomträsket
(LVO100213) är områden som ingår i en helhet som upptagits i skyddsprogrammet för
fågelvatten. Områdena ligger väster om Lappfjärds projektområde. Norra delen av
Blomträsket ligger cirka 1,2 km från de närmaste vindkraftverken (Bild 20.3 och Tabell 20.3). Områdena som ingår i skyddsprogrammet för fågelvatten består av många
separata sjöar och havsvikar och hör i sin helhet till Naturaområdet Lappfjärds våtmarker. Väster om Lappfjärds projektområde, cirka 3,3 km från de närmaste kraftverken finns Härkmeri (MAO100108), som är ett nationellt värdefullt landskapsområde.
Sydost om Lakiakangas projektområde, cirka 2,4 km från de närmaste vindkraftverken finns Hanhikeidas (SSO100272), som ingår i skyddsprogrammet för våtmarker.
Området tillhör Hanhikeidas Naturaområde. Öster om Lakiakangas projektområde,
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nordost om Hanhikeidas finns Ristikangas (HSO100089), som ingår i skyddsprogrammet för åsar. Ristikangas är beläget cirka 3,6 km från de närmaste vindkraftverken.
Norr om projektområdet, minst 5,7 km från de närmaste vindkraftverken finns ett
flertal områden som ingår i skyddsprogram eller områden av liknande art (Tabell
20.3). Söderbergets (KAO100004) nationellt sett värdefulla bergsområde och Bötombergens lundar (LHO100327) som ingår i skyddsprogrammet för lundar ligger öster
om och som närmast på 0,4−0,5 km avstånd från vindkraftsparkernas norrutlöpande
elöverföringsalternativ (Bild 20.3). Bötombergens strandavlagringar (TUU-10–027),
som ligger cirka 1,0 km öster om vindkraftsparkernas norrutlöpande elöverföringsalternativ, räknas nationellt sett till värdefulla vind- och strandavlagringar. Storgräspotttens (LHO100326) område som ingår i skyddsprogrammet för lundar är beläget cirka
2,5 km norr om vindkraftsparkernas norrutlöpande elöverföringsalternativ. Både Söderberget och Bötombergen samt Storgräspottens områden hör även delvis till Bötombergens Naturaområde.

Bild 20.3. Naturskyddsområden samt motsvarande områden som finns i projektområdenas omgivning.
Tabell 20.3. Naturskyddsområden samt motsvarande områden i projektområdenas omgivning
samt deras kortaste avstånd och riktning från de närmaste vindkraftverken.
Namn

Kod

Typ

Avstånd

Riktning

Änikoskmossen–Stormossen

SSO100283

Skyddsprogram för våtmarker

0,6 km

på projektområdet

Skogarna vid Lappfjärds å

AMO100508

Skyddsprogram för gamla
skogar

0,8 km

nord

Härkmerifjärden, Lappfjärds åmynning, Norr i fjärden, Syndersjön,
Blomträsket

LVO100213

Skyddsprogram för fågelvatten

1,2 km

väst

Hanhikeidas

SSO100272

Skyddsprogram för våtmarker

2,4 km

sydost
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Typ

Avstånd Riktning

Härkmeri

MAO100108

Landskapshelheter

3,3 km

väst

Ristikangas

HSO100089

Skyddsprogram för åsar

3,6 km

sydost

Söderberget

KAO100004

Riksomfattande värdefullt
bergsområde

5,7 km

nord

Bötombergens strandavlagringar

TUU-10-027

Riksomfattande värdefulla
vind- och strandavlagringar

5,9 km

nord

Bötombergens lundar

LHO100327

Skyddsprogram för lundar

7,1 km

nord

Storgräsbottens lund

LHO100326

Skyddsprogram för lundar

8,6 km

nord

Vargberget

KAO100005

Riksomfattande värdefullt
bergsområde

7,4 km

nord

Vargbergets strandavlagringar

TUU-10-029

Riksomfattande värdefulla
vind- och strandavlagringar

7,4 km

nord

Pikku-Kakkori

KAO100135

Riksomfattande värdefullt
bergsområde

9,8 km

nord

Norrberget

KAO100006

Riksomfattande värdefullt
bergsområde

9,9 km

nord

Norrbergets strandavlagringar

TUU-10-028

Riksomfattande värdefulla
vind- och strandavlagringar

9,9 km

nord

20.2.2.2

Projektets konsekvenser
I närheten av projektet finns ett flertal områden som ingår i naturskyddsprogram eller
områden av liknande art. Ett av de områden som ingår i skyddsprogrammet för våtmarker befinner sig delvis innanför gränsen för Lakiakangas projektområde. På naturskyddsområdet för våtmarker placeras emellertid inga vindkraftverk, servicevägar eller kraftledningar. De närmaste vindkraftverken ligger cirka en halv kilometer från
området som ingår i skyddsprogrammet för våtmarker.
Vindkraftsparken som planerats i Lakiakangas uppskattas inte ha betydande konsekvenser för området Änikoskmossen–Stormossen som ingår i skyddsprogrammet för
våtmarker, eftersom byggandet av vindkraftverk och servicevägar inte antas förändra
naturskyddsområdenas vattenbalans i den mån att skyddsgrunderna eller särdragen
för området skulle äventyras. Vindkraftsparkerna samt därtill hörande konstruktioner
ligger även så långt från de andra naturskyddsområdena och motsvarande områden
att projektet inte beräknas ha konsekvenser för områdenas skyddsgrunder. De områden som ingår i naturskyddsprogrammen sammanfaller ofta med de Naturaområden
som finns i projektområdenas omgivning. Konsekvenserna för dessa områden har bedömts noggrannare i samband med behovsprövningen för Natura-bedömning. De uppskattade konsekvenserna för områdena Härkmerifjärden, Lappfjärds åmynning, Norr i
fjärden, Syndersjön och Blomträsket som ingår i skyddsprogrammet för fågelvatten,
har behandlats noggrannare i samband med Natura-behovsprövningen samt i samband med bedömningen av konsekvenserna för IBA- och FINIBA-områdena (se kapitel
20.2.3).

20.2.3

Internationellt och nationellt viktiga fågelområden
Internationellt viktiga fågelområden, dvs. IBA-områden (IBA = Important Bird Area),
är BirdLife Internationals projekt för att identifiera och skydda viktiga fågelområden i
världen. IBA-regionalnätverket har en stark ställning i fråga om skyddet av det internationella fågelbeståndet och projektet utnämndes år 2010 till en av FN:s tre Millennium-mätare för mätning av mångfalden på jorden (BirdLife Suomi 2010). Man har
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hittat cirka 10 000 internationellt sett viktiga fågelområden i världen, av dem befinner
sig 97 i Finland (Heath & Evans 2000).
FINIBA-områdena är viktiga fågelområden i Finland. Områdena har valts ut utifrån
kartläggningar som gjorts av Finlands miljöcentral och BirdLife Finland (Leivo m.fl.
2001). FINIBA-projektet har inte tilldelats en officiell status för skyddsprogram, men
största delen av FINIBA-områdena hör till exempel till skyddsprogrammet för fågelvatten eller Natura 2000-nätverket.
Sammanlagt tre IBA- och fyra FINIBA-områden finns i projektområdenas omgivning
och beräknade influensområde (Bild 20.4 och Tabell 20.4).
Tabell 20.4. Internationellt viktiga (IBA) och nationellt viktiga (FINIBA) fågelområden i projektområdenas närhet samt kortaste avstånd och riktning från närmaste vindkraftverk.
Namn
Lappfjärds våtmarker
Havsvikar i Kristinestads omgivning

Kod

Typ

Avstånd

Riktning

FI047

IBA

3,7 km

väst

720068

FINIBA

3,7 km

väst

Lålby åkrar

FI048

IBA

3,7 km

nordväst

Lålby åkrar

720052

FINIBA

3,7 km

nordväst

Sydösterbottens skogar

720069

FINIBA

6,4 km

nord

Kristinestads södra skärgård
Sydösterbottens skärgård

FI046

IBA

10,3 km

väst

720070

FINIBA

10,3 km

väst

Bild 20.4. IBA- och FINIBA-områden som befinner sig i projektområdenas närhet.

20.2.3.1

Lappfjärds våtmarker (IBA, FI047)
Allmän beskrivning och kriteriearter
IBA-området Lappfjärds våtmarker har en areal på 1,1 km2 och ligger som närmast på
ett avstånd på cirka 3,7 km från de närmaste vindkraftverken på Lappfjärds projektområde (Bild 20.4 och Tabell 20.4). Området omfattar den grunda sjön Härkmerifjärden samt Härkmeri åkerområden och Bofjärdens grunda havsvik som ligger på den
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södra sidan av sjön. IBA-området ingår i sin helhet i FINIBA-området Havsvikar i
Kristinestads omgivning (720068). Härkmerifjärden ingår också i Naturaområdet
Lappfjärds våtmarker.
Som urvalskriterier för IBA-området nämns två arter som överskrider kriteriegränserna för IBA (BirdLife International 2012c):



sädgås: 1 000–3 000 rastande individer
grågås: 80 häckande par

Projektets konsekvenser
Området ligger som närmast på knappt fyra kilometers avstånd väster om Lappfjärds
projektområde. På Kristinestads kustområde går gässens flyttrutt i närheten av
strandzonen och följer viktiga rastområden. Under observationer av vår- och höstflyttningar i samband med projektet kunde man observera att sädgässens flyttrutt i huvudsak gick tydligt väster om projektområdena. I samband med projektet har åkrarna
i Härkmeri identifierats som ett betydande rastområde för gässen (se kapitel 16.4).
Grågässen som häckar på området rör sig under häckningen främst till våtmarkerna
och åkerområdena nära sina häckningsplatser, därmed uppskattas de inte röra sig i
betydande grad på området för de planerade vindkraftsparkerna.
För sädgäss som flyttar genom området och grågäss som häckar på området medför
Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker en kollisionsrisk med vindkraftverken och
hinder längs deras flygrutter. Båda arterna rör sig dock främst på den västra sidan av
projektområdena och uppskattas inte i betydande grad röra sig på projektområdena.
Därmed bedöms projektet endast ha lindriga konsekvenser för områdets kriteriearter.
20.2.3.2

Havsvikar i Kristinestads omgivning (FINIBA 720068)
Allmän beskrivning och kriteriearter
FINIBA-området Havsvikar i Kristinestads omgivning har en areal på 1,6 km2 och ligger på Härkmerifjärdens område på ett avstånd om cirka 3,7 km från de närmaste
vindkraftverken på Lappfjärds projektområde. På Norrfjärdens område ligger FINIBAområdet som närmast cirka 200 meter söder om vindkraftsparkernas norrutlöpande
elöverföringsalternativ. Området är en kedja av flera närliggande, grunda och frodiga
havsvikar i Kristinestad i Sydösterbotten. Området inkluderar IBA-området Lappfjärds
våtmarker (FI047).
Som urvalskriterier för området har nämnts 18 arter som överskrider kriteriegränserna för FINIBA (Leivo m.fl. 2001):



















Häger: på hösten 21–40 individer
Knölsvan: på våren 100–150 individer, på hösten 400–700 individer
Svan: på våren 300–500 individer, på hösten 400–700 individer
Grågås: på våren 200–300 individer, på hösten 500–1 000 individer
Kanadagås: på våren 100–200 individer, på hösten 200–300 individer
Gravand: på våren 20–40 individer
Bergand: på våren 10–50 individer, på hösten >80 individer
Storskrake: på våren >1 300 individer
Brun kärrhök: häckning >3 individer
Mosnäppa: på våren >100 individer
Brushane: på våren >3 000 individer, på hösten 800–1 000 individer
Svartsnäppa: på våren >280 individer, på hösten >100 individer
Gluttsnäppa: på våren 150–200 individer, på hösten 200–250 individer
Grönbena: på våren 500–1 000 individer
Skrattmås: på våren >7 500 individer
Gråtrut: atl >2 500 individer
Havstrut: atl >300 individer
Skräntärna: på hösten 15–20 individer
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Projektets konsekvenser
Området ligger som närmast på knappt fyra kilometers avstånd väster om Lappfjärds
projektområde. På Kristinestads kustområde går gässens och svanarnas flyttrutt i närheten av strandremsan och följer viktiga rastområden. Under observationerna av våroch höstflyttningarna i samband med projektet observerades att gässen i huvudsak
flyttade tydligt väster om projektområdena.
En del av FINIBA-området ligger så långt ifrån vindkraftsparkernas projektområden att
fåglarna inte beräknas röra sig i betydande grad på området för de planerade vindkraftsparkerna. Dessutom är en stor del av kriteriearterna på området arter som anpassat sig till livsmiljöerna på våtmarkerna, vilket innebär att de med beaktande av
sin ekologi och sina beteendeegenskaper inte uppskattas röra sig i betydande grad på
områdena för de planerade vindkraftsparkerna.
För fåglar som flyttar genom området medför Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker en kollisionsrisk med vindkraftverken och hinder längs deras flygrutter.
Bland områdets kriteriearter kan främst svanar, grågäss, kanadagäss och en del vadare i viss mån flytta genom projektområdena. Områdets kriteriearter rör sig dock till
största delen på den västra sidan av projektområdena, och därmed uppskattas projektet endast ha lindriga konsekvenser för kriteriearterna på FINIBA-området.
På Norrfjärdens område går en planerad kraftledningssträckning från den norra sidan
av FINIBA-området till Kristinestads elstation. Kraftledningen placeras dock i en befintlig kraftledningskorridor, vilket ökar såväl antalet luftledningar som risken för att
fåglar kolliderar med luftledningarna. Kollisionsrisken kan dock lindras genom att förse
kraftledningsledarna med t.ex. varningsklot. Med tanke på nuläget bedöms konsekvensen som ökar kollisionsrisken med luftledningar vara liten.
20.2.3.3

Lålby åkrar (IBA, FI048; FINIBA, 720052)
Allmän beskrivning och kriteriearter
Området ligger som närmast cirka 3,7 km nordväst om Lappfjärds projektområde och
har enligt samma avgränsning införlivats i både nätverket för IBA-området och nätverket för FINIBA-området. Området Lålby åkrar utgörs av potatis- och spannmålsåkrar, som används för effektivt jordbruk. Området ligger mellan Lappfjärds kyrkby
och Kristinestad. Området ingår även i Finlands Natura 2000-nätverk under samma
namn (se kapitel 0).
Som urvalskriterier för området nämns två arter som överskrider kriteriegränserna för
IBA och FINIBA (BirdLife International 2012b, Leivo m.fl. 2001):



Sädgås: på våren 3 000–5 000 individer
Grågås: på våren 300–500 individer

Projektets konsekvenser
Området ligger som närmast på knappt fyra kilometers avstånd nordväst om Lappfjärds projektområde. På Kristinestads kustområde går gässens flyttrutt i närheten av
strandzonen och följer viktiga rastområden. Under observationerna av vår- och höstflyttningarna i samband med projektet observerades att gässen i huvudsak flyttade
tydligt väster om projektområdena.
För fåglar som flyttar genom området medför Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker en kollisionsrisk med vindkraftverken och hinder längs deras flygrutter.
Kriteriearterna på området kan i viss mån även röra sig genom projektområdena då
de anländer till åkerområdet eller lämnar det. Områdets kriteriearter rör sig dock till
största delen på den västra sidan av projektområdena, och därmed uppskattas projektet endast ha lindriga konsekvenser för kriteriearterna på IBA- och FINIBAområdet.
Elöverföringsalternativet som dras norr om Lålby åkrar ökar inte i betydlig grad risken
för att kriteriearterna på IBA- och FINIBA-området kolliderar med kraftledningarna, ef-
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tersom kraftledningen placeras bredvid en befintlig ledningskorridor och fåglarna, när
de befinner sig i en skogsmiljö, under sin flyttning tydligt flyger ovanför denna korridor. Kollisionsrisken för fåglar kan dock vid behov lindras genom att förse kraftledningsledarna med t.ex. varningsklot.
20.2.3.4

Sydösterbottens skogar (FINIBA 720069)
Allmän beskrivning och kriteriearter
FINIBA-området Sydösterbottens skogar ligger som närmast cirka 6,4 km norr om
projektområdena (Bild 20.4 och Tabell 20.4). Norröver går elöverföringsalternativet
som planerats inom ramen för projektet igenom de södra delarna av FINIBA-området
på två ställen, intill en befintlig kraftledning. FINIBA-området Sydösterbottens skogar
omfattar stora, enhetliga barrträdsdominerade skogsområden i Sydösterbotten. Områdets totala areal är cirka 51,8 km2.
Som urvalskriterier för området har nämnts tre arter som överskrider kriteriegränserna för FINIBA (Leivo m.fl. 2001):




Tjäder: häckning 200–400 par
Tretåig hackspett: häckning 10–30 par
Lavskrika: häckning >63 par

Projektets konsekvenser
Området ligger som närmast drygt sex kilometer norr om projektområdena, men elöverföringsalternativet norrut från vindkraftsparkerna går igenom den södra delen av
FINIBA-området. Kriteriearterna på området är sådana arter som anpassat sig till
skogbevuxna livsmiljöer, vilket innebär att de med beaktande av sin ekologi och sina
beteendeegenskaper inte uppskattas röra sig i betydande grad på områdena för de
planerade vindkraftsparkerna.
Elöverföringsalternativet norrut från vindkraftsparkerna inskränker på livsmiljöerna för
FINIBA-områdets kriteriearter och försämrar arternas möjligheter att röra sig i de
södra delarna av området på båda sidor om kraftledningen. Dessutom blir antalet ledningar fler i den befintliga ledningskorridoren, vilket ökar risken för att kriteriearterna,
särskilt tjädern, ska kollidera med kraftledningarna. Inskränkningen av kriteriearternas livsmiljöer är liten i jämförelse med hela FINIBA-områdets storlek, och dessutom
inskränker den nya kraftledningen bara på livsmiljöerna intill en befintlig ledningskorridor. Den nya kraftledningen splittrar inte områdets livsmiljöer ytterligare. Enligt bedömningen kan kriteriearterna kollidera med kraftledningen i enstaka sällsynta fall,
och dessutom kan kollisionsrisken vid behov lindras genom att förse kraftledningsledarna med t.ex. varningsklot. Med tanke på nuläget bedöms konsekvensen som ökar
kollisionsrisken med luftledningar vara liten.
20.2.3.5

Kristinestads södra skärgård (IBA, FI046) och Sydösterbottens skärgård
(FINIBA, 720070)
Allmän beskrivning och kriteriearter
IBA-området Kristinestads södra skärgård ingår i det större FINIBA-området Sydösterbottens skärgård (Bild 20.4 och Tabell 20.4). Området ligger som närmast cirka
10,3 km väster om projektområdena och cirka 3,7 km väster om det planerade norrutlöpande elöverföringsalternativet från vindkraftsparkerna till Kristinestads elstation.
Området är en lång och smal kedja (15,8 km2) av hundratals öar och skär längs den
sydösterbottniska kusten. Området hör delvis till Naturaområdet Kristinestads skärgård. Som områdets urvalskriterier nämns fyra arter som överskrider kriteriegränserna för IBA (BirdLife International 2012a):





Grågås: flyttning 200 individer
Fiskmås: häckning 498 par
Dvärgmås: häckning 70 par
Skräntärna: häckning 7 par

CPC Finland Oy
FCG Finnish Consulting Group Ab

Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker
MKB-BESKRIVNING

305

Som urvalskriterier för området har nämnts 18 arter som överskrider kriteriegränserna för FINIBA (Leivo m.fl. 2001):
















Storskarv: på våren >300 individer
Knölsvan: på våren 101–500 individer
Grågås: på våren 201–500 individer
Gravand: på våren >25 individer, häckning >13 par
Bergand: på våren >300 individer, häckning 126–130 par
Ejder: på våren 5 001–10 000 individer
Sjöorre: på våren >3 000 individer
Svärta: på våren >1 500 individer
Småskrake: på våren >2 000 individer
Storskrake: atl >2 000 individer
Dvärgmås: på våren >300 individer
Skrattmås: häckning >1 400 par
Fiskmås: atl >4 100 individer
Silltrut: häckning >165 par
Skräntärna: på våren >20 individer, häckning >21 par

Projektets konsekvenser
Området ligger väster om Lappfjärds projektområde på över tio kilometers avstånd
och knappt fyra kilometer från Kristinestads elstation. Kriteriearterna på området är
våtmarks- och strandfåglar som är typiska för kustområdet, vilket innebär att de med
beaktande av sin ekologi och sina beteendeegenskaper inte uppskattas röra sig i betydande grad på områdena för de planerade vindkraftsparkerna eller kraftledningssträckningarna. Vindkraftsparkerna bedöms inte påverka områdets kriteriearter.
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LUFTENS KVALITET OCH KLIMATET

21.1 Konsekvensmekanismer
Under anläggningen av vindkraftsparken och under servicearbetena ger fordonen och
arbetsmaskinerna upphov till utsläpp i luften. När det är torrt sprids små mängder
damm i luften från vindkraftsparkens och kraftledningens bygg- och servicevägar i
samband med dessa arbeten.
Projektets mer betydande konsekvenser för klimatet gäller energiproduktionssättet,
som är så gott som utsläppsfritt. Energi som har producerats med vindkraft minskar
de utsläpp av exempelvis koldioxid och svaveloxid som skulle uppstå om motsvarande
energimängd producerades med ett fossilt bränsle. Å andra sidan måste man ta i beaktande att vindkraftsproduktionen är beroende av vinden och därigenom är ojämn.
För att jämna ut den ojämna energiproduktionen behövs så kallad reglerkraft, som
måste produceras med en annan energiform. Formen för produktionen av reglerkraft
bestäms enligt den aktuella rådande situationen på elmarknaden.
21.2 Utgångsdata och metoder
Vid bedömningen av vilka konsekvenser de olika alternativen för anläggningen av
vindkraftsparken medför för luftkvaliteten och klimatet har man beräknat hur mycket
utsläpp produktionen av motsvarande mängd el med någon annan produktionsform
skulle ge upphov till. Klimatkonsekvenserna anges som årliga koldioxidutsläpp som
blir oförverkligade då vindparksprojektet genomförs.
Hur en ökning av vindkraften inverkar på minskningen av utsläpp i elsystemet beror
på vilken produktion vindkraften ersätter. I de samnordiska forskningsprojekten har
man utifrån simuleringar av elsystemet konstaterat att vindkraften i det nordiska produktionssystemet och enligt prissättningsmekanismerna på NordEls elmarknad i första
hand ersätter kolkondensat och i andra hand elproduktion som grundar sig på naturgas. Enligt dessa grunder har man för koldioxid beräknat en utsläppskoefficient på 680
ton/GWh (Holttinen 2004). Samma beräkningssätt tillämpas också av IEA och Europeiska kommissionen vid uppskattningen av hur stor CO2-minskning som kan uppnås
med hjälp av vindkraft.
När bränslena förbränns uppstår dessutom, beroende på vilket bränsle som används,
kväveoxider (NOx), svaveldioxid (SO2), partiklar och vattenånga. Beroende på bränslets sammansättning hamnar dessutom små mängder av andra komponenter, till exempel tungmetaller, i rökgaserna vid förbränningen. Vid beräkningen av utsläppen har
man utnyttjat de utsläppskoefficienter som används i wpd Finland Oy:s MKBbeskrivning för Mielmukkavaara vindkraftspark.
Projektets konsekvenser för luftkvaliteten och klimatet har bedömts av planeringschef,
FM Mattias Järvinen vid FCG Design och planering Ab.
Tabell 21.1. Utsläppskoefficienter som har använts vid beräkningen av utsläppsminskningarna.

Utsläppskomponent
Koldioxid (CO2)
Kväveoxider (NOx)
Svaveldioxid (SO2)
Partiklar

21.2.1

Utsläppskoefficienter kg/MWh el
680
0,70
1,06
0,04

Klimatförändring
Klimatförändringar är långsiktiga förändringar i det globala eller lokala klimatet till
följd av bland annat olika faktorer som riktar sig mot jordklotet (till exempel förändringar i solstrålningen eller jordens rörelsebana etc.). Med klimatförändring avses numera i regel den snabba globala uppvärmningen, som beror på mänsklig verksamhet
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och orsakas av de ökande halterna av växthusgaser i atmosfären. Exempel på växthusgaser är koldioxid (CO2), metan (CH4), dikväveoxid (N2O) och fluorkolväten
(HFC), perfluorkolväten (PFC) och svavelhexafluorid (SF6). Växthusgaserna orsakar en
uppvärmning av klimatet genom att de har negativ inverkan på möjligheterna för solens värmestrålning att lämna atmosfären och återvända till rymden.
Man försöker stävja den klimatförändring som beror på mänsklig verksamhet genom
olika utsläppsbegränsningar samt klimat- och energipolitiska program. Till exempel är
målet för Finlands nationella energi- och klimatstrategi att ytterligare öka användningen av förnybara energikällor och dessa energikällors andel av energiförbrukningen. Vid
sidan av energibesparing är detta ett av de viktigaste medlen för att uppnå de finländska klimatmålen. Användningen av förnybara energikällor ökar inte koldioxidutsläppen.
Energiproduktionen ger i Finland upphov till cirka 65 procent av alla utsläpp av växthusgaser och cirka 80 procent av koldioxidutsläppen. Koldioxid har störst betydelse av
de växthusgaser som produceras av människan. Dess andel av klimatförändringen har
uppskattats uppgå till cirka 60 procent. Förändringar i energiproduktionen intar således en nyckelposition när man söker efter metoder för att minska utsläppen. Utsläppen från energiproduktionen kan minskas genom att man minskar energiförbrukningen och ökar de utsläppsfria energikällornas andel av produktionen eller andelen energikällor som endast ger upphov till små utsläpp.
21.2.2

Det lokala klimatet
Lappfjärds och Lakiakangas projektområden ligger i den sydboreala klimatzonen vid
Österbottens kust, där havet inverkar stort på områdets klimat. Den årliga medeltemperaturen är cirka 3–4 °C och den typiska regnmängden är 500–550 millimeter.
Meteorologiska institutet har redan under lång tid mätt vindförhållandena i Finland.
Uppgifterna om vindförhållandena, som numera är platsspecifika och omfattar hela
Finland, finns i Finlands vindatlas, som finansieras av arbets- och näringsministeriet.
Webbplatsen Finlands vindatlas öppnades den 25 november 2009 (www.vindatlas.fi).
Vindatlasen är ett hjälpmedel för att bedöma möjligheterna att producera energi med
hjälp av vinden. Uppgifterna grundar sig på modeller av vindpotentialen som skapats
med hjälp av mätresultat och uppföljning.
Utifrån utgångsuppgifterna kan man konstatera att vindförhållandena på området är
tillräckliga för vindkraftsproduktion. Den årliga medelvinden på 100 meters höjd i området är cirka 6 meter per sekund, medan medelvinden på 150 meters höjd är 7–8
meter per sekund. Vindens hastighet ökar således ju högre upp man kommer, och
därför är det motiverat att bygga så höga vindkraftverk som möjligt. Ökningen av
vindhastigheten beror på flera faktorer, varav de viktigaste är höjdskillnader i terrängen, ojämnheter i terrängen och förändringar i lufttemperaturen ju högre upp man
kommer (Vindatlas 2011). På 150 meters höjd är vindens årsmedelhastighet på Lappfjärds och Lakiakangas vindparksområden cirka 7–8 meter per sekund (Vindatlas
2011). I vindparksområdet råder sydvästlig–sydlig vindriktning.

21.2.3

Konsekvenser av vindkraftsparken
Att vindparksprojektet genomförs skulle få relativt betydande positiva konsekvenser
för klimatet, eftersom projektet minskar de koldioxidutsläpp som skulle uppstå om motsvarande energimängd i enlighet med nollalternativet (=”projektet genomförs inte,
motsvarande mängd energi produceras på annat sätt”) producerades på traditionellt
sätt med fossilt bränsle. I nollalternativet skulle de koldioxidutsläpp som elproduktionen ger upphov till uppgå till cirka 500 000 ton om året i jämförelse med att projektet
genomförs i sin helhet (alternativ 3) på områdena i både Lappfjärd och Lakiakangas.
Om man beslutar sig för att enbart bygga en vindkraftspark på ett av områdena eller i
enlighet med det mindre omfattande alternativet skulle de positiva effekterna på klimatet naturligtvis vara mindre. Jämförelsevis kan konstateras att den positiva effekten av den koldioxidminskning som projektet medför motsvarar ungefär en tredjedel
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av de koldioxidutsläpp som den årliga elförbrukningen i landskapet Södra Österbotten
ger upphov till.
Om vindparksprojektet i Lappfjärd och Lakiakangas inte genomförs kommer de positiva effekter i fråga om koldioxidutsläppen som inte realiseras i det här projektet troligtvis att ersättas med ett annat vindparksprojekt på annat håll. Det är nämligen sannolikt att det totala antalet vindkraftsparker i Finland oberoende av det här projektet
kommer att öka till 2 500 MW i enlighet med de nationella målsättningarna.
Utöver de minskade koldioxidutsläppen kommer vindparksprojektet även att minska
utsläppen av kväveoxider, svaveldioxid och partiklar.
Tabell 21.2 Utsläpp från den ersättande elproduktionen som undviks om de olika alternativen
för vindkraftsparken genomförs (t/a = ton per år).
Förklaring

Alternativ 1
”Lappfjärd”

Alternativ 3
”Båda”

B

A

B

46

18

56

102

Total kapacitet (MW) ~

140

50

170

300

Årlig elproduktion, GWh/a ~

330

130

400

720

225 000

90 000

275 000

500 000

NOx t/a

230

90

280

500

SO2 t/a

350

140

430

780

13

5

16

30

Antal kraftverk

Koldioxid, CO2 t/a

Partiklar t/a

21.2.4

Alternativ 2
”Lakiakangas”

Kraftledningens konsekvenser
Byggandet av kraftledningen har inga betydande konsekvenser för luftkvaliteten eller
klimatet.
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MÄNNISKORS LEVNADSFÖRHÅLLANDEN OCH TRIVSEL

22.1 Konsekvensmekanismer
Vid bedömningen av konsekvenserna för människorna behandlas projektets konsekvenser för människors levnadsförhållanden, trivsel och hälsa. Med konsekvenser för
levnadsförhållandena och trivseln avses konsekvenser som riktar sig mot människor,
olika samfälligheter och samhället och som ger upphov till förändringar i människornas
dagliga liv och i trivseln i boendemiljön (s.k. sociala konsekvenser). Projektets
eventuella konsekvenser för hälsan har granskats i samband med bland annat trafik- och bullerkonsekvenserna samt konsekvenserna av skuggbildning och blinkningar.
Konsekvenserna av projektet kan rikta sig direkt mot människors levnadsförhållanden
och trivsel, men de kan också rikta sig mot till exempel naturen och landskapet och på
så sätt påverka människorna indirekt. I samband med bedömningsarbetet identifieras
ingående olika konsekvenser som kan uppstå under anläggningen och driften av vindkraftsparken.
Vindkraftsparkers typiska konsekvenser för människors levnadsförhållanden och trivsel uppstår till följd av de förändringar som projektet ger upphov till och som kan rikta
sig mot:
 boendetrivseln (fast bosatta och semesterinvånare)
 rekreationsanvändningen av projektområdet och möjligheterna att utöva fritidsintressen
 de framtidsrisker, den oro och de hotbilder som människorna upplever
 områdets anseende
 samhällena och deras utvecklingsförutsättningar
 sysselsättningen och näringarna
I praktiken har de konsekvenser som riktar sig mot människorna nära samband med
de övriga konsekvenserna av projektet och utgör en sammanfattning av invånarnas
övergripande upplevelse av de förändringar som projektet medför.
Konsekvenser för människorna kan uppkomma redan vid planeringen och bedömningen av ett projekt, till exempel i form av oro och osäkerhet bland invånarna beträffande
framtiden. Oron och osäkerheten kan hänföra sig till både ett okänt hot och till kunskap om eventuella eller sannolika konsekvenser. Därför handlar invånarnas rädsla
och motstånd mot förändringar inte nödvändigtvis enbart om att försvara de egna intressena, utan orsaken kan även vara mångsidig kunskap om de lokala förhållandena,
riskerna och möjligheterna. Orons följder för individen och samhället är även oberoende av huruvida rädslan enligt en objektiv granskning är motiverad eller inte.
Enligt opinionsundersökningar är finländarna positivt inställda till en utbyggnad av
vindkraften. Till exempel är 91 procent av de personer som besvarade undersökningen
Finländarnas energiattityder (n = 1 501) positivt inställda till en utbyggnad av vindkraften, medan endast två procent är negativt inställda. Av de olika energiformerna
förhöll man sig mest positivt till en utbyggnad av vindkraften. (Yhdyskuntatutkimus
Oy och ÅF-Consult Oy, 2009).
22.2 Utgångsdata och metoder
Projektets konsekvenser för människors levnadsförhållanden, trivsel och hälsa har bedömts av en expert utgående från befintliga utgångsdata och den information som
samlades in under bedömningsprocessen. Som utgångsdata för bedömningen har man
använt uppgifter om bosättningen och fritidsbyggnaderna i projektets närområde samt
uppgifter som har producerats i samband med bedömningen av de övriga konsekvenserna. Som utgångsdata för bedömningen har man även använt den respons som man
har erhållit vid mötena för allmänheten samt utlåtandena om och synpunkterna på
MKB-programmet. Som stöd för bedömningen av konsekvenserna genomfördes en in-
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vånarenkät hösten 2012. Enkäten skickades till 500 invånare och fritidsinvånare i projektets närområde. Resultaten av invånarenkäten har beskrivits i punkt 22.3.3.
Vid bedömningen av konsekvenserna för människor har man bland annat utnyttjat de
kalkylmässiga och kvalitativa bedömningar av konsekvenserna för bland annat naturförhållandena, trafiken, landskapet, kulturmiljön och markanvändningen samt ökningen av buller, skuggor och blinkningar som har framkommit i de andra avsnitten om
konsekvenserna. Eventuella effekter på människors hälsa har bedömts genom att
jämföra de uppskattade hälsopåverkande miljökonsekvenserna med givna riktvärden
och nyckeltal. Vid bedömningen har man beaktat att även ett värde som är lägre än
riktvärdet kan vara störande om läget förändras på ett avgörande sätt i förhållande till
nuläget.
Vid bedömningen av konsekvenserna för människor har man försökt reda ut i vilka
områden och befolkningsgrupper konsekvenserna kan förmodas ha störst inverkan.
Vid konsekvensbedömningen har man betonat projektområdets näromgivning, där
även projektets övriga konsekvenser har ansetts vara störst. Vid bedömningen och
jämförelsen av betydelsen av konsekvenserna för människor har man som allmänna
kriterier beaktat konsekvensens storlek och regionala omfattning, antalet invånare
som påverkas av konsekvensen och konsekvensens varaktighet. Särskilt betydande är
permanenta konsekvenser som ger upphov till avsevärda förändringar på ett stort område och/eller för ett stort antal invånare.
Som stöd för bedömningen av konsekvenserna för människor har man använt Socialoch hälsovårdsministeriets handbok i bedömning av konsekvenser för människor samt
Institutet för hälsa och välfärds handbok i bedömning av konsekvenser för människor.
Vid identifieringen av konsekvenserna har man använt identifieringslistor som finns i
de handböcker som nämns ovan samt konsekvensmatrisen i handboken för bedömning av kraftledningsprojekt (Reinikainen, Karjalainen 2005). Det viktigaste materialet
som har använts vid bedömningen har presenterats i källförteckningen till konsekvensbeskrivningen.
Projektets konsekvenser för människornas levnadsförhållanden, trivsel och hälsa har
bedömts av FM Taina Ollikainen vid FCG Utbildning och konsultering Ab.
22.3 Invånarenkät om vindkraftsparkens konsekvenser
22.3.1

Genomförande av invånarenkäten
En invånarenkät genomfördes hösten 2012 som stöd för arbetet med att bedöma konsekvenserna för människor och för att klarlägga inställningen till projektet hos invånarna och fritidsinvånarna i närområdet. För genomförandet av enkäten ansvarade
FCG Utbildning och konsultering Ab.
Samplet för invånarenkäten bestod av 500 hushåll. Enkäten skickades till den äldsta
personen i hushållet. Till samplet valde man ut alla hushåll som äger en fast bostad eller ett fritidshus på mindre än två kilometers avstånd från vindkraftverken, dvs. 380
hushåll. De övriga 120 hushållen valdes ut genom slumpmässigt urval bland de hushåll som äger en fast bostad eller ett fritidshus på 2–3 kilometers avstånd från vindkraftverken. På bild 22.1 har zonen på två kilometers avstånd angetts med en gul linje
och zonen på tre kilometers avstånd med en grön linje. Det kom in totalt 254 svar på
enkäten, vilket innebär att svarsaktiviteten var 51 procent.
Frågorna i invånarenkäten rörde bakgrundsinformation om svarspersonerna samt
dessutom den nuvarande användningen av projektområdet, åsikterna om vindparksprojektets konsekvenser, inställningen till projektet och informationen. I enkäten användes både flervalsfrågor och öppna frågor som invånarna fick besvara fritt. En kortfattad beskrivning av projektet bifogades enkäten.
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Bild 22.1. Karta över invånarenkäten. Områden som användes för att bilda samplet för invånarenkäten (2 km = gul linje och 3 km = grön linje).

22.3.2

Personer som besvarade invånarenkäten
Av dem som besvarade invånarenkäten var 88 procent fast bosatta invånare och
12 procent fritidsinvånare. Av dem som besvarade enkäten bor 76 procent i Kristinestad eller äger ett fritidshus där, medan 20 procent bor eller äger ett fritidshus i
Storå och 5 procent i Bötom. Svarspersonerna hade i medeltal bott i området eller ägt
ett fritidshus där i 34 år. Ungefär en fjärdedel (26 procent) hade bott i området eller
ägt ett fritidshus där i mer än 50 år och endast 9 procent i mindre än fem år.
Av dem som besvarade enkäten uppgav 62 procent att de kände till området för vindkraftsparken i Lappfjärd mycket väl eller ganska väl, medan motsvarande siffra för
vindkraftsparken i Lakiakangas var 53 procent. Den populäraste formen för rekreationsanvändning av de planerade områdena för vindkraftsparkerna är bärplockning.
Området i Lappfjärd används för bärplockning av 61 procent av svarspersonerna, medan motsvarande siffra för området i Lakiakangas är 49 procent. Nästan hälften av
dem som besvarade enkäten använder även området i Lappfjärd för friluftsliv och
joggning, svampplockning och naturobservationer. Området i Lakiakangas används för
friluftsliv och joggning, svampplockning och naturobservationer av ungefär 40 procent
av svarspersonerna. Området i Lappfjärd används för jakt av 19 procent av svarspersonerna, medan motsvarande siffra för området i Lakiakangas är 15 procent.
I anslutning till enkäten hade svarspersonerna möjlighet att i ett öppet svar fritt beskriva den nuvarande rekreationsanvändningen av projektområdet och områdets betydelse i livsmiljön. I de enskilda svaren lyfte svarspersonerna fram att området har stor
betydelse för i synnerhet friluftsliv och vistelse i naturen, skogsvård och jakt samt bäroch svampplockning. Området är även en viktig plats för avkoppling. Personerna som
besvarade enkäten bedömde att uppförandet av en vindkraftspark kommer att försämra möjligheterna att använda området för rekreation, minska friden på grund av
bland annat det buller som vindkraftverken ger upphov till samt sänka värdet på bo-
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staden eller fritidshuset. Bland svarspersonerna fanns dock även många för vilka projektområdena inte hade särskilt stor betydelse och enligt vilka uppförandet av en
vindkraftspark inte skulle ha negativ inverkan på rekreationsanvändningen av området. De nya skogsbilvägarna som byggs till följd av projektet bedömdes å andra sidan
även förbättra möjligheterna att använda området för rekreation.
22.3.3

Invånarnas synpunkter på projektets konsekvenser
I invånarenkäten utreddes invånarnas synpunkter på vindparksprojektets konsekvenser genom flervalsfrågor och öppna frågor. I flervalsfrågorna bedömde invånarna
vindparksprojektets konsekvenser för totalt 20 olika faktorer, som var fördelade på
fyra helheter: rekreationsanvändning, miljöns kvalitet, bostadsområdets anseende
samt ekonomi och sysselsättning. Dessutom ombads svarspersonerna bedöma konsekvenserna för olika aktörer. I flervalsfrågorna bedömde svarspersonerna om konsekvenserna var negativa eller positiva. I de öppna frågorna ombads invånarna nämna
de viktigaste positiva och negativa konsekvenserna av vindparksprojektet.
Av dem som besvarade enkäten var 46 procent av den åsikten att vindparksprojektet
inte har någon inverkan på trivseln i det egna bostadsområdet. Av svarspersonerna
bedömde 28 procent att konsekvenserna av vindkraftsparken skulle vara antingen
mycket eller ganska positiva, medan 16 procent ansåg att de skulle vara antingen
mycket eller ganska negativa.
Hur konsekvenserna av vindkraftsparken upplevs är individuellt, vilket även framkom i
resultaten av enkäten. I fråga om vissa faktorer kan det även vara svårt att bedöma
konsekvenserna, vilket också den höga förekomsten av svaret ”jag kan inte säga” visar.
Av invånarenkäten att döma upplevdes vindparksprojektet ha flest negativa konsekvenser för faktorer som rör miljöns kvalitet och bostadsområdets anseende. Mest negativt bedömdes projektet påverka tystnaden i området, anseendet som område för
fritidshus, landskapet och friden. Mest positivt bedömdes projektet påverka sysselsättningen och ekonomin i området. Största delen av dem som besvarade enkäten
bedömde att vindparksprojektet inte kommer att ha några betydande konsekvenser
för rekreationsanvändningen av projektområdet.
Hur tror du att den eventuella vindgraftsparken påverkar
trivseln i bostadsområdets / fritidsbostadens miljö?
(andel % av alla som har svarat, N=252)
100 %
80 %
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46 %

40 %
20 %

13 %

15 %

Mycket
positivt

Positivt

5%

11 %

11 %
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negativt

Kan inte säga

0%
Har ingen
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Bild 22.2. Svarspersonernas synpunkter på vindparksprojektets konsekvenser för trivseln i boendemiljön.
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Hur upplever du att vindkraftsprojektet (vindkraftverken och kraftledninen)
påverkar följande saker? (andel % av alla som har svarat)
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Möjligheterna att idka friluftsliv (N=235)
Möjligheterna att plocka bär (N=242)
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Jaktmöjligheterna (N=232)
Annan rekreation (N=234)
De boendes/fritidsboendes dagliga liv (N=237)

Landskapet (N=235)
Friden (N=234)
Tystnaden (N=233)
Upplevelsen av naturen (N=230)
Sundheten i miljön (N=234)
Tryggheten i miljön (N=234)
Boendetrivseln (N=238)

Statusen som bostadsområde (N=235)
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Inverkar mycket positivt
Inverkar negativt

Inverkar positivt
Inverkar mycket negativt

Har ingen inverkan
Kan inte säga

Bild 22.3. Svarspersonernas synpunkter på vindparksprojektets konsekvenser.

Enligt invånarenkäten har vindparksprojektet mest negativa konsekvenser för naturintresserade, fritidsinvånare samt personer som idkar friluftsliv, jägare, svampplockare
och bärplockare. Projektet bedömdes ha mest positiva effekter för skogsägare, lantbruksföretagare och andra näringsidkare samt för bysamfälligheter och andra samfälligheter.

314

Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker
MKB-BESKRIVNING

CPC Finland Ab
FCG Design och planering Ab

Hur bedömer du att vindkraftsprojektet påverkar följande aktörer
om det genomförs? (andel % av alla som har svarat)
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By- och andra gemenskaper (N=233)
Inverkar mycket positivt
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Inverkar positivt
Inverkar mycket negativt

Har ingen inverkan
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Bild 22.4. Svarspersonernas synpunkter på vindparksprojektets konsekvenser för olika aktörer.

I de öppna frågorna frågade man invånarna hurdana positiva och negativa konsekvenser vindparksprojektet kan ge upphov till. På den öppna frågan svarade cirka
12 procent av svarspersonerna att vindkraftsparken inte medför några negativa konsekvenser, medan cirka 4 procent svarade att det inte finns några fördelar med vindkraftsparken. De viktigaste negativa konsekvenserna som invånarna nämnde var störningar i naturen, bullerstörningar och förändringar i landskapet. De viktigaste positiva
konsekvenserna som nämndes var fler arbetsplatser och ökade skatteintäkter, miljövänlig energi, nya och förbättrade vägförbindelser samt inkomster för mark- och
skogsägarna.
Tabell 22.1. Fördelar och nackdelar med vindparksprojektet enligt de personer som besvarade
enkäten (antalet omnämnanden inom parentes).
Fördelar
Arbetsplatser, skatteintäkter och andra fördelar för
orten (96)
Miljövänlig, ren energi (47)
Nya och förbättrade vägförbindelser (21)
Inkomster för mark-/skogsägare (20)
Hopp om billigare el (14)
Positiv effekt på människorna och bysamfälligheterna
(8)
God reklam för orterna (2)
Inga positiva konsekvenser (11)

Nackdelar
Ökat buller (24)
Störningar i naturen/förstörelse av naturen (23)
Konsekvenser för landskapet (21)
Nya kraftledningar (7)
Negativa konsekvenser för skogsbruket (6)
Störningar på djurlivet (fåglar, flygekorren etc.)
(5)
Försämrad boendetrivsel (4)
Ökad orolighet (4)
Ökad trafik (4)
Byggande av nya vägar (3)
Avundsjuka om vindkraftverken inte står på ens
egen mark (2)
Inga negativa konsekvenser (31)
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Inställning till projektet och önskemål beträffande den fortsatta planeringen
I enkäten utredde man invånarnas inställning till projektet genom en fråga i form av
ett påstående. Dessutom ombads svarspersonerna bedöma vilket av de alternativ som
granskas som enligt deras åsikt är mest genomförbart. Invånarna hade även möjlighet
att i de öppna frågorna komma med önskemål beträffande den fortsatta planeringen
och miljökonsekvensbedömningen.
Av svarspersonerna var 49 procent av fullständigt samma åsikt som påståendet ”Byggandet av en vindkraftspark i Lappfjärd är ett projekt värt att understöda”. Totalt
71 procent av dem som besvarade frågan var positivt inställda till projektet, medan
13 procent var av annan åsikt beträffande påståendet. När det gäller påståendet
”Byggandet av en vindkraftspark i Lakiakangas är ett projekt värt att understöda” var
45 procent av dem som besvarade frågan helt av samma åsikt, medan 21 procent var
ganska mycket av samma åsikt. Av dem som besvarade frågan var 15 procent helt eller ganska mycket av samma åsikt som påståendet ”Vindparksprojektet borde inte
genomföras, utan motsvarande energi borde produceras på andra sätt”, medan
68 procent av dem som besvarade frågan var helt eller ganska mycket av annan åsikt.
Hur följande påståenden beskriver din åsikt?
(andel % av alla som har svarat)
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Lappfjärdområdet lämpar sig för byggande av
vindkraftverk (N=233)
Byggandet av vindkraftsparken i Lappfjärd är ett
projekt värt att understödja (N=236)
Lakiakangasområdet lämpar sig för byggande av
vindkraftverk (N=227)
Byggandet av vindkraftsparken i Lakiakangas är ett
projekt värt att understödja (N=229)
Vindkraftparkprojektet i Lappfjärd och i Lakiakangas
borde inte genomföras, utan motsvarande energi
borde produceras på andra sätt (N=228)
Jag är helt av samma åsikt
Jag är ganska mycket av annan åsikt
Kan inte säga

Jag är ganska mycket av samma åsikt
Jag är helt av annan åsikt

Bild 22.5. Svarspersonernas synpunkter på påståenden om hur lämpliga områdena i Lappfjärd
och Lakiakangas är för byggande av vindkraftverk och hur lönsam anläggningen av en vindkraftspark är.

På frågan om vilket av alternativen för vindparksprojektet som är mest genomförbart
ansåg 58 procent av dem som svarade att alternativ 3 (Alt3: stora vindkraftsparker på
projektområdena i både Lappfjärd och Lakiakangas, 103 vindkraftverk, total kapacitet
300 MV) är det mest genomförbara. Alternativ 0 (Alt0: vindkraftsparken anläggs inte,
motsvarande energi produceras på något annat sätt) understöddes av 12 procent av
dem som besvarade frågan. Frågan besvarades av totalt fast bosatta eller fritidsinvånare.
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Vilket av de föreslagna alternativen anser Ni är det mest
genomförbara? (andel % av alla som har svarat, N=216)
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Bild 22.6. Svarspersonernas synpunkter på vilket alternativ som är mest genomförbart.

Svarspersonerna framförde i sina öppna svar önskemål beträffande den fortsatta planeringen av projektet och miljökonsekvensbedömningen. I svaren framfördes önskemål om att man i planeringen av vindkraftsparkerna ska lyssna på åsikterna bland
dem som bor i närområdet och markägarna samt beakta naturen, invånarna och bysamfälligheterna så att konsekvenserna blir så små som möjligt. Beträffande kraftledningarna önskade man att de ska genomföras som jordkablar åtminstone i närheten
av bosättning. Om nya luftledningar byggs önskade man att de ska placeras intill vägsträckningarna eller i skogsbryn så långt från bosättningen och tätorterna som möjligt.
Man önskade även att vindkraftverken ska placeras tillräckligt långt från bosättningen.
I svaren ifrågasatte man huruvida en kilometers avstånd från bosättningen är tillräckligt, och några invånare framförde ett önskemål om att vindkraftverken ska placeras
på minst fem kilometers avstånd från bosättningen. Dessutom önskade man att vindkraftverken inte ska byggas på grundvattenområden. Några av dem som svarade ville
även att vindkraftverken ska placeras på så många markägares mark som möjligt.
I invånarenkäten nämndes bland annat följande punkter som enskilda utvecklingsobjekt:


Enheterna Lakiakangas 1 och 2 norr om landsväg 664 borde tas bort, eftersom de
ligger för nära invånarnas och fritidsinvånarnas fastigheter vid ådalen. För två av
de personer som besvarade enkäten förstör vindkraftverken möjligheterna att använda de nuvarande och arrenderade fastigheterna och genomförandet av planerna för dessa.



Enheterna Lakiakangas 3, 4, 5, 6 och 7 borde tas bort, eftersom de ligger för nära
bosättningen och fritidsbosättningen (Lillsjö).



Enheterna Lakiakangas 11, 14, 15, 19, 23, 26 och 31 borde flyttas till den andra
(västra) sidan av Lakiakangas skogsväg från Vanhakylä sett, eftersom de ligger
för nära bosättningen i byn.



Enheterna Lappfjärd 1, 2 och 3 på norra sidan om Blomträsk borde tas bort, eftersom de inte är lämpliga så nära ett Naturaområde.



Vindkraftverken borde placeras så långt från bostadsområdet Åsändan i Lappfjärd
som möjligt (växande område, många barnfamiljer) – de närmaste vindkraftverken är enheterna Lappfjärd 1, 2 och 3.



Det unika landskapet på Bötombergen får inte förstöras genom dålig placering av
möllorna.



Man borde inte bygga vindkraftverk på den östra sidan om Flaggberg skogsväg.



Den nuvarande ellinjen på området Blomträsket borde flyttas till den västra sidan
om träsket.

