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KONSEKVENSER FÖR NATURMILJÖN

Naturmiljön är ett brett begrepp som innefattar naturens alla fysiska egenskaper, både levande och ickelevande. I denna miljökonsekvensbeskrivning innefattas allt från jordmån och berggrund till hydrologiska förhållanden och växt- och djurliv i naturmiljön vilket gör kapitlet till en omfattande del. I konceptet naturmiljö
bortses från alla eventuella konsekvenser för människan och dess samhälle. I slutet av kapitlet finns kartor
som visar de båda alternativens kraftverkspositioner i förhållande till områden av högt värde för naturmiljön.
14.1 Jordmån och berggrund
14.1.1 Konsekvensmekanismer
Jordmån och berggrund påverkas av projektet dels genom förflyttning av jordmassor inom projektområdet
och dels genom transport av massor från täkter utanför projektområdet till byggplatserna. Längs med nya
vägar borttas det översta jordskiktet av för att skapa en jämn yta. Vägkroppens förstärkningslager byggs sedan upp med jordmaterial som schaktas från vägkorridorens sidor. Om materialet är av för låg kvalitet tas
det från annan plats inom området. Bärlager och slitlager byggs sedan upp av bergkross eller grus som transporteras från lämplig täkt. Samma principer gäller för kran- och uppställningsplatser. Där vägen passerar myrområden görs massabyte för att bärförmågan ska klara de tunga transporterna. Materialet under vägkroppen byts då ut mot ett mer stabilt underlag.
Vid byggnation av gravitationsfundament gjuts betongfundamentet på flera meters djup ner i marken. Där
underlaget är vått eller mjukt kan det även här vara nödvändigt med massabyte. I de fall där bergförankrade
fundament kan användas plansprängs berget till en nivå där bergets hållfasthet är god.
Grundprincipen är att jordmaterial så långt som möjligt ska tas från projektområdet för att minimera transporterna och förflyttningen av massor. Dock måste betong, stenkross och grus i hög grad tillföras utifrån.
Dessa volymer omfattas av separata täkt- och miljötillstånd men har betydelse för projektets miljöpåverkan
inte minst genom transporterna. I tabellen nedan visas ett beräkningsexempel för vilka massor som kan behöva tillföras utifrån för byggnation av fundament, kranplats och vägar. Beroende på slutgiltig leverantör av
vindkraftverk varierar storleken på fundament och kranplatser samt kraven på vägdimensioner.
Tabell 21: Beräkningsexempel för massor som tillförs utifrån för byggnation av vägar, kranplatser och fundament.

Förutsättningar
Gravitationsfundament med
massabyte
 Betong
 Armering
 Fyllning, stenkross

Genomsnittligt
fundament

Kranplats

1200 m2 yta
0,3 m bär- och slitlager
5 m bredd
0,3 m bär- och slitlager

Nya vägar

Massor

500 m3
35 ton
300 m3
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360 m3 stenkross/kranplats
1500 m3 stenkross/km
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14.1.2 Bedömningsmetoder
Projektområdets jordmån och berggrund har granskats med hjälp av grundkartan, terrängkartan och kartmaterial från Geologiska Forskningscentralen. Inga djupgående undersökningar har gjorts i fält. Bedömning
av vilka massor som krävs har gjorts med hjälp av teknisk information från vindkraftsleverantörer.
14.1.3 Nulägesbeskrivning
Berggrunden i projektområdet utgörs huvudsakligen av glimmergnejs och intermediär metavulkanit. Berg i
dagen förekommer på vissa platser, främst i områdets nordostliga del.
Den huvudsakliga jordarten i området är siltmorän. I mitten av området förkommer det också ett flertal myrar bestående av torvavlagringar och i nordost prekvartär beggrund i dagen samt literala grus- och sanddepositioner. Inom uppskattas det kunna förekomma sura sulfatjordar i endast mycket liten mängd. Dessa behandlas i kapitel 14.2 Grundvatten.
Inom projektområdet eller i dess närhet finns inga områden som ingår i åsskyddsprogrammet och det finns
inte heller för natur- och landskapsskydd värdefulla klippområden, värdefulla moränformationer eller vindoch strandavlagringar.
14.1.4 Konsekvenser av vindparken
Byggnation och avveckling
Konsekvenserna för jordmån och berggrund uppstår nästan uteslutande under byggnationen. Viss påverkan
kan också uppstå under avvecklingen om fundamenten grävs upp och transporteras bort. Under hela processen eftersträvas så god massbalans som möjligt med hänsyn till massornas kvalitet.
Byggnation av vägar och kranplatser står för ett stort fysiskt ingrepp i jordmånen. Ingreppen är dock ytliga
och medför inte några långsiktiga eller geografiskt vidsträckta negativa konsekvenser. I båda alternativen
uttnyttjas befintliga vägar i så hög grad som möjligt, vilket minimerar ingreppen i jordmånen. Detta är logiskt
av både miljöskäl och byggtekniska/ekonomiska skäl. I båda alternativen undviks så långt som möjligt vägdragning genom sanka områden av både miljöskäl och byggtekniska/ekonomiska skäl. I projektalternativ 1
är vindkraftverken flera vilket medför att en större yta påverkas av kranplatser samt att fler vägar måste
byggas och underhållas. I projektalternativ 2 är vindkraftverken färre och därmed behövs färre kranplatser
och belastningen på jordmånen blir lägre. Likaså behövs nybyggnation och förstärkning av vägar i mindre
utsträckning.
Fundamenten kommer sannolikt till största delen att utgöras av gravitationsfundament i båda projektalternativen. På vissa platser, där berget går i dagen och är av god kvalitet kan bergförankrade fundament troligtvis användas. De massor som tas upp vid gjutning av fundament används så långt som möjligt vid byggnation
av vägar och kranplatser. Finkorniga överskottsmassor kan användas för att täcka över fundamenten efter
färdigställande. Det fysiska ingreppet i jordmånen är större från fundamenten än från vägarna på grund av
förläggningsdjupet. Dock medför inte heller fundamenten några långsiktiga eller vidsträckta negativa konsekvenser. Förändringarna är mycket lokala så länge massorna används inom projektområdet. Projektalternativ 1 medför ett större ingrepp i jordmånen än projektalternativ 2 på grund av det större antalet fundament
som gjuts.
I tabellen nedan visas en uppskattning av vilka massor i form av stenkross, grus och betong som behöver
tillföras utifrån för de olika alternativen. Eftersom leverantör av vindkraftverk inte valts i detta skede är siffrorna mycket grova. Beräkningen utgår från att samtliga fundament är gravitationsfundament och kräver lika
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stora mängder fyllnadsmaterial. För vägar har ett snittvärde (1500 m3 / km) används som representerar både
nybyggnation och förstärkning av vägar.
Tabell 22: Riktgivande beräkning av material som måste tillföras utifrån för de olika alternativen.

Maximalt antal
Ny väg
(km)
Förstärkning/breddning av väg
(km)
Stenmaterial till vägar
(m3)
Stenmaterial till kranplatser
(yksi tuulivoimala/puisto, m3)
Betong till fundament
(ett vkv/park m3)
Krossfyllning till fundament
(ett vkv/park m3)
Total tillförsel av stenmaterial
(m3)

Alt. 1

Alt. 2

Alt. 0

32

19

0

11

6,5

0

22

16

0

48 600

33 700

0

480/15 360

480/9 120

0

600/19 200

600/11 400

0

300/9 600

300/5 700

0

93 000

60 000

0

Tabellen visar att stora mängder material måste tillföras projektområdet från separata täkter och betongtillverkningsstationer. Betongen kan tillverkas på plats med en mobil betongstation, men råvarorna måste ändå
tillföras utifrån. Projektalternativ 1 innebär ett betydligt högre behov av tillförda massor än projektalternativ
2 på grund av det högre antalet vindkraftverk.
Under avvecklingen är konsekvenserna för jordmån och berggrund huvudsakligen beroende av om gravitationsfundament lämnas kvar i marken eller inte. Vindkraftsindustrin är fortfarande så ung att ingen vedertagen metod för återställande har hunnit utvecklats. Idag råder dock en viss konsensus om att det minst miljöstörande troligtvis är att lämna kvar fundamenten i marken och enbart bila bort den översta delen. Om fundamenten grävs upp och fraktas bort så störs den jämvikt som uppstått i jorden under drifttiden. Massor
behöver också fraktas till området för att fylla igen groparna. Vägarna lämnas kvar orörda och kan användas
av markägarna vid exempelvis skogsbruksverksamhet. Vid avveckling uppstår därmed ingen ytterligare påverkan på jordmån och berggrund under förutsättning att fundamenten lämnas kvar i jorden.
Drift
Under drift bedöms ingen ytterligare påverkan på jordmån och berggrund uppkomma.
14.1.5 Konsekvenser av kraftledningen
För kraftledningen görs små ingrepp i jorden och/eller berget för att förankra elstolparna i marken. Dessa
åtgärder har inga betydande konsekvenser för jordmånen och berggrunden längs något av sträckningsalternativen.
Längs de avsnitt där markförlagd kabel används grävs ett kabeldike, cirka en meter djupt. Efter att kabeln
matats ner i diket fylls det igen med samma massor. Kabelförläggningen medför ett tillfälligt ingrepp i jorden.
Kabeförläggningen gör marken mer känslig för djupa ingrepp från jord- och skogsbruksmaskiner.

143

Miljökonsekvensbeskrivning vindkraftspark Kristinestad Norr
14.1.6 Konsekvenser av att projektet inte genomförs
Om projektet inte realiseras begränsas påverkan på jordmån och berggrund till andra verksamheter, framför
allt jordbruk och skogsbruk men även marktäkt och andra aktiviteter.
14.1.7 Skyddsåtgärder
Konsekvenserna för jordmån och berggrund bedöms bli förhållandevis små och lokala trots att stora mängder
material forslas in i området, men vissa skyddsåtgärder kan ändå vidtas. Dessa åtgärder medför inte bara en
mindre påverkan på jordmån och berggrund utan också en mer kostnadseffektiv byggnation.






Befintliga vägar utnyttjas i så stor omfattning som möjligt.
Vägdragning genom våtmarker undviks så långs som möjligt. Skulle väg ändå behöva anläggas över
myrmark så byggs vägbanken under mark upp av grov genomsläpplig sprängsten för att inte hindra
det naturliga vattenflödet i marken.
Överskottsmassor från etablering av fundament används så långt som möjligt vid byggnation av
vägar och kranplatser.
För att minimera förflyttningar av massor undersöks möjligheten att utnyttja lokala grus- och bergresurser inom projektområdet och i dess direkta närhet.
För att minimera riskerna för framtida skador på den markförlagda kabeln förläggs den där så är
möjligt längs med vägar.

14.2 Grundvatten
14.2.1 Konsekvensmekanismer
Grundvatten och grundvattenområden
Vindkraftsetablering kan påverka grundvattnet främst genom byggnation av gravitationsfundament. Fundamenten gjuts i marken och är ofta flera meter djupa. Om grundvatten tränger in i gropen där massorna avlägsnats så måste grundvattennivån sänkas. Denna förändring kan lokalt påverka grundvattnets kvalitet negativt.

Sura sulfatjordar
Torkning av sura sulfatjordar kan ske till exempel genom utdikning eller grävarbeten samt på grund av landhöjningen och arbete med översvämningsskydd. Detta påverkar oxideringen av sulfider. Som en följd av torkningen kommer sura föreningar och metaller att försämra ytvattnets ekologiska och kemiska tillstånd. Sulfatjordar påverkar vattendragen direkt genom en ökning av vattnets surhetsgrad och indirekt genom ett ökat
metallinnehåll. Metallinnehållet ökar eftersom de sura vattnen förändrar många metallers löslighet. I sura
vatten minskar organismernas och växtlighetens mångfald betydligt. Speciellt vid älvmynningar, där metallerna faller ut, kommer metallhaltiga sediment att skapa olägenheter för bottendjuren. Utsläppen kan som
värst orsaka en långvarig skada på fiskbeståndet och vattnets ekologiska tillstånd.
Risken för skadlig inverkan på vattendragen kan anses vara högre ju närmare ytan sulfidjordlagret befinner
sig. Vid Österbottens lågtliggande älvmynningar kan sulfidlagren vara mycket nära markytan (1 - 1,5 meter).
Hur markens surhet påverkar grundvattnets kvalitet känner man inte riktigt till. Dikning och torkning på
grundvattenområden kan påverka grundvattnets kvalitet ifall de täta lagren kring grundvattenformationen
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punkteras i samband med grävarbete och dikesvatten läcker in i grundvattnet. En sänkning av grundvattennivån på grund av vattenuttag kan orsaka frigörelse av metaller och därmed inverka på grundvattnets kvalitet.
14.2.2 Bedömningsmetoder
Grundvattenförhållanden och sura sulfatjordar samt projektets inverkan på dessa har utretts med hjälp av
skyddsplanerna för Kristinestads och Teuvas grundvattenområden samt rapporter från Västra Finlands miljöcentral. Dessutom har en separat utredning om sulfatjordar gjorts för projektet (Kerko, E. och Pitkäranta,
R. 2015). Inga studier av grundvattennivåer eller förekomst av sura sulfatjordar har genomförts i fält.
I den ovan nämnda utredningen har man behandlat möjlig förekomst av sulfatjordar i området samt bedömt
på basen av befintlig information på vilket sätt byggande på sulfatjord i allmänhet påverkar sura utsläpp och
vattendrag. Därtill har man presenterat sätt att undvika risker och förebygga negativa konsekvenser.
14.2.3 Nulägesbeskrivning
Grundvattenområden
Inom projektområdet finns inga klassificerade grundvattenområden (Figur 64). På grund av markens kvalitet
och den klippiga terrängen bildas endast lite grundvatten i projektområdet. Grundvatten tas upp av morän
som osammanhängande lager i berghäll. Bildningsområdena för grundvattnet följer grovt gränserna för ytvattnets avrinningsområden. Tydliga ställen där grundvatten tränger upp genom markytan har inte observerats. Det är okänt på vilket djup grundvattnet ligger inom utredningsområdet.
De närmaste klassificerade grundvattenområdena är Kaankaanmäki A och B (beteckningarna 1054552 A och
1054552 B). De ligger som närmast på ett avstånd av ca 850 meter mot nord-nordost sett från utredningssområdet. Grundvattenområdet Isomäki (beteckning 1028752) ligger som närmast på ett avstånd av
1500 meter mot ost-sydost sett från utredningssområdet. Områdena är klassificerade som viktiga grundvattenområden för vattenförsörjning (klass I).

Figur 64: Grundvattenområdenas läge i förhållande till utredningsområdet samt till turbinernas placeringsalternativ och vägnät.
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Kankaanmäki grundvattenområden (A och B) bildas genom att åsen som ligger i nordvästlig riktning samlar
upp vatten från omgivningen. Lagertjockleken är ganska stor och åsen är delvis moräntäckt. En bergströskel
delar grundvattenområdet i två delar. Området gränsar till en mosse, ett åkerområde och till Teuva å. Riktningen på huvudströmmen i det västra området (A) är nordvästlig och i det östra (B) sydöstlig (Viitamäki, K.
2014).
Isomäki grundvattenområde hör till en diskontinuerlig, moräntäckt åssektion, som ligger i nordsydlig riktning.
Grundvattenområdet är antikliniskt, d.v.s. avsöndrar vatten till sin omgivning. Grundvattenområdet gränsar
i väster till ett åkerområde och i öster till sankmark. Formationen består av sand- och gruslager som leder
vatten väl. Ytskiktet består ställvis av sandmorän och ställvis av finkornig morän. Morän- och siltlinser förekommer i skikten på hela området. Skikttjocklekarna ovanom grundvattenytan är ca 5-7 meter och på basen
av utförda borrningar varierar tjockleken på sand- och grusskikten under grundvattenytan mellan 4-9 meter
(Lindholm, A. 2012).
I mitten av Isomäki grundvattenområde finns en grundvattendelare, som delar upp området i en nordlig och
en sydlig del. Vid vattendelaren är grundvattnets nivå ca +36 m och sluttar sedan långsamt mot söder och
norr. Den huvudsakliga strömningsriktningen är alltså mot söder i den södra delen och mot norr i den norra
delen. Grundvattnet sipprar ut i källor som finns i de västra och norra delarna av formationen. Grundvattnet
avsöndras också i viss mån till sankmarkerna som omger området i sydost (Lindholm, A. 2012).
Det finns ingen grundvattenkontakt mellan vindparkens projektområde och de klassificerade grundvattenområdena Kankaanmäki och Isomäki.
Sura sulfatjordar
Sura sulfatjordar är naturligt förekommande svavelhaltiga sediment i marken, som vanligtvis har avlagrats på
forntida havsbottnar, havsvikar och i älvmynningar. För Finlands del har de mest betydelsefulla sura sulfatjordarna huvudsakligen bildats i Östersjöområdet under Litorinaperioden för ca 4000-8000 år sedan. I nedbrytningsprocessen använde vattenmikroberna sulfatet i havsvattnet och sulfider bildades. Sulfiderna bands
till järn och föll ut som järnsulfid i sedimenten. På grund av landhöjningen befinner sig sulfidjorden ovanför
vattenytan idag. Sulfatjordar förekommer i allmänhet på 0-80 meters höjd ovanför vattenytan. I Finland förekommer de längs med kusten från östra Nyland ända till Bottenviken. Sulfatjordar förekommer mera allmänt i Österbotten.
Den största delen av sulfatjordarna finns på gyttje- och lermark. Längs med den österbottniska kusten förekommer också sulfatjordar på momark. Till viss del förekommer också sura sulfatjordar på torv- och sandmark. I allmänhet förekommer sulfatjordar på gamla flodslänter vid flodmynningar. I skogarna förekommer
sura sulfatjordar i allmänhet på torvmossar under tunna torvlager. I torvmossar med tjocka torvlager kan det
förekomma sulfider i bottenskiktet.
I sulfatjorden kan det finnas både ett oxiderat jordlager (verklig sur sulfatjord) och ett ooxiderat, sulfidhaltigt
jordlager (potentiell sur sulfatjord) eller bara den ena av dem. Ett oxiderat jordlager bildas då den potentiellt
sura sulfatjorden hamnar i kontakt med syret i atmosfären. Då börjar sulfiderna att oxideras och en verkligt
sur sulfatjord bildas. I en verkligt sur sulfatjord ligger pH vanligen under 4. I potentiell sur sulfatjord är svavlet
i sulfid-form (reducerat, inte oxiderat) och pH är i allmänhet över 6 i ett färskt prov. I naturtillstånd är sulfidjordar låga, täckta av torv och jämt fuktiga och de förorsakar ingen skada på den omgivande miljön. I ooxiderat tillstånd (potentiell sur sulfatjord) är pH nästan neutralt och metallerna hålls utfällda. Då grundvattnets
yta sjunker till exempel på grund av utdikning eller grävarbete reagerar sulfiderna med syre och det bildas
verklig sur sulfatjord. De svavelhaltiga mineralerna i sulfidleran bryts ned och svavelsyra bildas. Svavelsyran
löser upp de metaller som naturligt finns i jordmånen. Under torra perioder lagras saltsyra och metaller i
jordmånen. Med regn- och smältvatten hamnar syror och metaller i vattendragen.
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Förekomsten av sura sulfatjordområden i hela Finland har inte karterats i detta skede. Geologiska forskningscentralen genomför som bäst en kartering av sura sulfatjordar, men i slutet av 2014 var ännu inte utredningsområdet karterat, med undantag av Närpes å/Molnåbäckens avrinningsområde (Edén, P. 2015). Den regionala NTM-centralen har inte heller någon noggrannare information om området (Teppo, A. 2015, Pakkala, J.
2015, Bonde, A. 2015). Det är meningen att en heltäckande kartering av hela Finlands kustområde skall vara
klar till slutet av 2015. Geologiska forskningscentralen har utarbetat ett kartutkast i skalan 1:1 000 000 samt
en karta baserad på forskningsinformation i skala 1:250 000, där sannolikheten för förekomsten av sura sulfatjordar har klassificerats. Sannolikheten för sura sulfatjordar inom utredningsområdet bedöms utifrån
materialet vara mycket liten. För ett litet område i sydöstra delen av utredningsområdet bedöms sannolikheten som måttlig.

Figur 65: Sannolikheten för förekomst av sura sulfatjordar enligt förhandsundersökningsmaterial från Geologiska forskningscentralen.

Elöverföring
Ingen av de planerade kraftledningsrutterna passerar över något grundvattenområde. Alternativet med
markförlagd kabel går över ett område i Tjöck by där sannolikheten för förekomst av sura sulfatjordar är
måttlig.
14.2.4 Konsekvenser av vindkraftsparken
Eventuella konsekvenser för grundvattnet i samband med projektet uppstår främst i samband med byggnationen. Fundamenten har på grund av byggdjupet den största risken för inverkan på det lokala grundvattnets
nivå och kvalitet.
Byggnation och avveckling
Den exakta grundvattennivån är okänd på de olika kraftverksplatserna och därför kan ingen absolut säker
bedömning göras om påverkan på grundvattnet inom projektområdet. Generellt placeras vindkraftverk på
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så höga punkter som möjligt för att maximera effektuttaget ur vindenergin. Detta talar för att fundamenten
i regel kommer att vara belägna över grundvattennivån. På vissa platser finns det dock risk för en mindre
påverkan.
Betydelsen av effekterna på grundvattnet är beroende av vattennivån och vattentrycket. Om grundvattnets
kvalitet försämras lokalt runt vissa kraftverk får detta ingen stor betydelse så länge grundvattennivån inte
påverkas på annat sätt, t.ex. genom stora uttag i vattentäkter. Grundvattenområdet Kankaanmäki egentliga
tillrinningsområde ligger ca 2,2 km från närmaste vindkraftverk och de befintliga vattentäkterna ligger på
minst ca 3,2 km avstånd. Grundvattenområdet Isomäkis egentliga tillrinningsområde och vattentäkter ligger
över 3 km från närmaste vindkraftverk. Dessa avstånd är tillräckligt stora för att inte påverkas av eventuella
förändringar i samband med projektet.
Byggnation av väg, kranplatser, kabeldiken m.m. har i regel ingen påverkan på grundvattnet då dessa åtgärder sker ovanför grundvattnets nivå. Stora förflyttningar av jordmassor under byggnationen kan ha viss påverkan på grundvattnets nivå och strömning. Dessa effekter är dock små och lokala.
Enligt det kartutkast (1:1 000 000) som Geologiska forskningscentralen framställt på basen av preliminär tolkning och kartan (1:250 000) som grundar sig på forskningsuppgifter kommer turbinerna och vägnätet att
finnas på ett område med mycket liten sannolikhet för förekomst av sura sulfatjordar (Figur 66, Figur 67).

Figur 66: Placering av turbiner och vägnät i förhållande till kartutkastet (vänster) och forkningsinformation (höger), alternativ 1.
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Figur 67: Placering av turbiner och vägnät i förhållande till kartutkastet (vänster) och forkningsinformation (höger), alternativ 2.

Sura sulfatjordar har i allmänhet svaga geotekniska egenskaper och är därmed inte optimala byggplatser för
vindkraftverk. Sura sulfatjordar kan förorsaka korrosion på stål- och betongkonstruktioner och därför byggs
i princip inga vindkraftverk på sådana områden.
På projektområdet kan sura sulfatjordar endast förekomma i myrsänkor i lerskiktet som eventuellt finns under torvlagret. Ifall byggnation av kraftverk och vägar inte görs på våtmarker kommer sulfidleran inte att
oxidera och dämed kommer inga sura utsläpp att kunna uppstå. Å andra sidan, om myrsänkornas otrv avlagrats direkt på moränen kommer sur sulfidlera inte ens att finnas i området.
Grundvatten som bildas i projektområdet kommer inte vara i kontakt med de närmaste grundvattenområdena (Kankaanmäki A och B samt Isomäki) på grund av långa avstånd, terrängformen och geologiska förhållanden.
Från ett mycket litet område i norra delen av projektområdet leds ytvattnet längs nordvästra kanten av
grundvattenområdet Kankaanmäki A och vidare till Molnåbäckens avrinningsområde (39.009). Diket går på
utsidan av området för grundvattenbildning. Avståndet från projektområdet till dikessystemet blir över 3 km
och vattnets andel från själva projektområdet är marginell sett till hela avrinningsområdet. Ingen påverkan
på grundvattenområdet uppstår.
I Projektalternativ 1 är risken för lokal påverkan av grundvattnet störst på grund av det större antalet vindkraftverk. Fundament gjuts på flera platser och med kortare avstånd mellan varandra. Alternativ 1 medför
också betydligt längre sträckor av nya vägar än alternativ 2. Detta kan leda till att en större mängd syror och
metaller hamnar i ytvattnet ifall vägar byggs på sura sulfatjordar. Projektalternativ 2 innebär färre vindkraftverk och kortare sträckor med nya vägar. Inget av alternativen någon betydande påverkan på grundvattnet i
projektområdet.
Under avvecklingen bedöms ingen ytterligare påverkan på jordmån eller berggrund uppkomma.
Drift
Under drift bedöms ingen ytterligare påverkan på grundvattnet uppkomma.
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14.2.5 Konsekvenser av kraftledningen
Inget av kraftledningsalternativen kommer att passera något grundvattenområde. Vid byggnationen grävs
inte heller stolparnas fundament så djupt att de riskerar att påverka grundvattnet. Stolpar eller jordförlagd
kabel kan dock komma att placeras där det finns sura sulfatjordar. Vid grävarbeten kan avrinningen av svavelsyra och metaller öka något under en period. Denna ökning är dock försumbar. Jordens låga pH-värde kan
påverka hållfastheten hos stål och betong i marken, vilket måste tas med i planeringen av fundament i dessa
områden.
14.2.6 Konsekvenser av att projektet inte genomförs
I projektalternativ 0 där vindkraftsparken och tillhörande kraftledning inte byggs kommer inte heller några
konsekvenser att uppstå för grundvattnet. Grundvattnet förblir opåverkat av projektet men vattnets nivå,
kvalitet och tryck m.m. kan förändras av andra verksamheter såsom skogsbruk, jordbruk och vägsaltning.
14.2.7 Skyddsåtgärder
Sannolikheten för att sura sulfatjordar och sulfidjord förekommer inom projektområdet är liten. Vindkraftverken placeras i huvudsak på områden med grova mineraljordar där det inte finns sura sulfatjordar. Om det
i områden kring fundament och vägbyggnation finns myrsänkor med eventuella sulfidskikt under torven kan
riskerna för vattendragen bäst undvikas genom att oxidation av sulfidskikten förhindras.
Inför byggnationen görs geotekniska undersökningar av varje enskild kraftverksplats. Om det visar sig att
något eller några fundament måste byggas i sur sulfatjord kan följande skyddsåtgärder vidtas:





Förhindra oxidering av sulfidjord genom att kontrollera tillströmningen av grundvatten. Sänkning av
grundvattennivån undviks om möjligt.
En vindkraftverkstyp med grunt fundament används.
Grävning i området begränsas och man gräver inte djupare än nödvändigt.
Om oxidering av sulfidjord inte kan undvikas kan kalkningsåtgärder bli nödvändiga i större vattendrag.

Vid vägbyggnation gäller främst att begränsa grävningsarbete i områden med sura sulfatjordar.
Projektet bedöms inte vara tillståndspliktigt enligt 3 kap. 2-3§ vattenlagen med avseende på grundvattnet.
14.3 Ytvatten
14.3.1 Konsekvensmekanismer
Vindkraftsetablering kan påverka ytvattnet dels genom att vattnets naturliga balans tillfälligt förändras under
byggnationen och dels genom ökad tillförsel av humus m.m. till vattendrag. Påverkan är starkt kopplad till
byggfasen då ingrepp görs i mark och bäckar. Vägbyggnation över vattendrag kan påverka strömmarna i ytvattnet om inte trummor läggs under vägarna för att bibehålla det naturliga flödet. När växtlighet och jordmaterial avlägsnas längs vägar och runt kraftverksplatser ökar erosionen vilket kan orsaka en förhöjd tillströmning av fast substans, humus och näringsämnen till vattendragen. Vid grävarbeten och avverkning i
torv- och lerområden ökar läckaget något i förhållande till moränmarker. Även stora nederbördsmängder
under byggnationen ökar sannolikheten för att fasta substanser och näringsämnen ska tillföras vattendragen.
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14.3.2 Bedömningsmetoder
Ytvattenförhållanden samt projektets inverkan på dessa har utretts med kartmaterial som underlag. Till hjälp
har också använts en utredning om sura sulfatjordar och en naturutredning utförda av Sito Oy. Inga studier
av vattenkvaliteten har genomförts i fält.
14.3.3 Nulägesbeskrivning
Utredningsområdet ligger nästan i sin helhet i avrinningsområdet för Teuva å (avrinningsområde nummer
38) och till stor del på avrinningsområdet för Molnån (38.004) samt delvis också på områdena Teuva ås mellandel (38.002) och Teuva ås nedre del (38.001). En liten del av utredningsområdet finns i avrinningsområdet
för Närpes å (avrinningsområde nummer 39) och i Molnåbäckens avrinningsområde (39.009). Därtill tangerar
projektområdet det kustnära avrinningsområdet till Bottenhavet (avrinningsområde nummer 83) och Västerbäcks avrinningsområde (83.089). Utredningsområdets placering vid tredje delningsfasen för avrinningsområdena framgår ur Figur 68 och Tabell 23.

Figur 68: Projektområdet ingår i fem avrinningsområden.
Tabell 23: Utredningsområdets placering vid tredje delningsfasen för avrinningsområdena.

Avrinningsområdets nummer

Andel (km2) av projektområdet

Andel (%) av projektområdet

38.001

2,55

9,3

38.002
38.004
39.009
83.089

5,26
19,4
0,22
<0,01

19,1
70,8
0,8
0,0
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Förutom sjön Lillträsket, som ligger i utredningsområdets norra del, finns områdets ytvatten i naturfåror och
dräneringsdiken. Lillträsket finns på Molnåns avrinningsområde och vattnet strömmar längs Järviluoma till
Molnåns fåra.
Enligt fördelningen på avrinningsområdena och kartutredningen rinner ytvattnet i projektområdet och i båda
projektalternativen huvudsakligen mot väster och vidare via Molnån till Teuva å. Molnån förenas med Teuva
å vid Tjöck by utanför utredningsområdet. I norra och östra delen av utredningsområdet rinner ytvattnet från
en yta på ca 6,72 km2 längs med diken norrut eller österut och slutar i båda fallen i Teuva å. I östra och södra
delen av utredningsområdet rinner ytvattnet från en yta på ca 20,5 km2 först söderut-västerut och sedan
österut-sydost till Teuva å.
Från en yta på ca 0,22 km2 rinner ytvattnet mot nordost till Molnåbäckens avrinningsområde och vidare till
Närpes å.
Uppdatering av avrinningsområdena görs som bäst av Finlands miljöcentral. Det är oklart när den nya uppdelningen av avrinningsområdena tas i bruk. Dock är det troligt att den tas i bruk inom år 2015.

Figur 69: Utredningsområdets placering samt turbin- och vägnätsplacering (alternativ 1 och 2) i förhållande till vattendragen.

Skogen och mossarna i projektområdet har till stor del dikats. I den mellersta delen av projektområdet finns
Rotmossen och Långmossen. Mellan och syd om dem finns Lillmossen, Bränåmossen, Brandagsliden, Funtusmossen, Stångbrännmossen och Kasskiftmossen. I norra delen finns Svinlidsmossen och Österberg. I projektområdets mellersta del finns dessutom Kätsträsket, ett träsk som vuxit igen. Mossar och våtmarker beskrivs
närmare i kapitel 14.4 Vegetation och naturvärden.
Inom projektområdet finns bara en liten sjö, Lillträsket, som ligger i den norra delen. I den västra delen av
projektområdet finns en liten tjärn Lillträsk och några tjärnar som bildats i sandgropar. I norra delen finns en
liten tjärn i närheten av en bostad.
Ett stort antal mindre bäckar finns inom projektområdet. Det är endast Molnån som är namngiven och som
syns på kartan. Molnån börjar i det dikade kärrområdet Långmark och rinner mot söder genom åkerområden
till Tjöck å. Öster och söder om projektområdet finns Teuva/Tjöck å, som rinner ut i havet i centrum av Kristinestad. Det ekologiska tillståndet i Teuva/Tjöck å har undersökts år 2013 och konstaterats som nöjaktigt
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(Miljöförvaltningens karttjänst för vattenvården: Vattenkartan). Åns klassificering är sålunda samma som i
klassificeringen utförd år 2008. Kvaliteten på övriga ytvatten är inte känd.
Kraftledningsrutterna passerar över ett stort antal smådiken och bäckar. Alternativ 1 passerar över Stormosssens myrområde vid riksväg 8. Dessutom går alternativ 1 i den befintliga ledningsgatan i närheten av sjön
Storträsket. Alternativ 1 tangerar Natura-området Norrfjärdens skogar i en befintlig ledningskorridoren. Alternativ 2 å sin sida tangerar Teuva å/Tjöck å längs en kort sträcka. Inga andra betydelsefulla vattendrag eller
naturskyddsområden finns längs med sträckningen.
14.3.4 Konsekvenser av vindkraftsparken
Byggnation och avveckling
För båda projektalternativen föreligger de största riskerna för ytvattnets kvalitet under byggnationen längs
med Molnåbäcken. I båda fallen byggs flera vindkraftverk och ny väg nära bäcken. Vägen planeras också korsa
bäcken i den norra delen nära Långmarkens dikade myrområde. Ett skyddsavstånd på 50 meter hålls till
bäcken samt till övriga för ytvattnet känsliga ställen.
Inverkan på vattnet i Molnåbäcken kan förväntas vara lika stor i båda projektalternativen. Det finns ingen
sådan skillnad vid placering av kraftverk eller nybyggnation av vägar som skulle göra det ena alternativet
bättre än det andra. Byggnation av kraftverken kan tidvis göra bäcken grumlig. Inverkan är kortvarig och lokal.
Nedströms borde bäcken borde inte påverkas, speciellt då bäcken redan tidigare förlorat sitt naturliga tillstånd.
Avvecklingen av vindparken uppskattas inte påverka ytvattnet på något sätt, eftersom inga större grävarbeten eller avverkning görs.
Drift
Under normal drift påverkas inte ytvattnet utöver de effekter som uppstår under byggfasen. Efter färdig
byggnation avtar de inledande effekterna snabbt då växtlighet återetableras och jordmassorna sätter sig. Det
enda som kan orsaka påverkan på ytvattnet under driften är läckage av oljor eller andra kemikalier från maskinhusen. Vindkraftverken är byggda för att samla upp eventuella läckande vätskor antingen i tornets bas
eller i maskinhuset. Risken för kontaminering av ytvattnet är därför liten.
14.3.5 Konsekvenser av kraftledningen
Under byggnation av kraftledningen för elöverföring avverkas skog längs med ledningsgatan. I förhållande till
den totala skogsarealen är det ändå en mindre andel träd som försvinner så påverkan på hydrologin till följd
av detta är liten.
Vissa markarbeten kommer att utföras för att resa kraftledningsstolpar. Detta arbetsföretag omfattar mycket
små ytor. Platsen för stolparnas placering väljs så att naturliga vattenvägar som diken eller bäckar inte förändras eller nya bildas. I de fall ledningarna passerar över eller invid vattendrag ställs stolparna på ett sådant
avstånd från strandkanten att de vare sig påverkar biotopen intill vattnet eller att vattnet påverkar stolpens
stabilitet. Under arbetet kan dock vattenflöden tillfälligt förändras och intilliggande vattendrag grumlas, men
dessa störningar är små, ytterst tillfälliga och kortvariga och påverkar inte den totala hydrologiska balansen
eller vattenkvaliteten i området.
Effekterna för ytvattnet till följd av elöverföringen bedöms vara kortvariga och försumbara. Elöverföringen
medför inte heller någon risk för utsläpp av miljöstörande ämnen till ytvattnet.
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14.3.6 Konsekvenser av att projektet inte genomförs
I projektalternativ 0 där vindkraftsparken och tillhörande kraftledning inte byggs kommer inte heller några
konsekvenser att uppstå för ytvattnet. Ytvattnet förblir opåverkat av projektet men vattnets flöde och kvalitet kan förändras av andra verksamheter såsom skogsbruk och jordbruk.
14.3.7 Skyddsåtgärder
Trots att konsekvenserna för ytvattnet väntas bli små för båda projektalternativen kan vissa skyddsåtgärder
vidtas under byggnationen.




Under perioder med mycket nederbörd ökar avrinningen av fasta substanser, näringsämnen och humus till vattendragen. Avrinningen kan minskas genom att byggarbete under regnrika perioder begränsas. Vidare kan avrinningen begränsas genom användning av så grovkornigt material som möjligt
vid vägbyggnation.
Så långt som möjligt undviks vägbyggnation över vattendrag men detta är inte alltid möjligt. Där
vägen passerar bäckar och diken används vägtrummor med en diameter som anpassas efter vattendragets naturliga flöde. Vid breddning av befintlig väg byts (eller förlängs) eventuella trummor mot i
första hand plasttrummor med minst samma diameter som använts tidigare.

Projektet bedöms inte vara tillståndspliktigt enligt 3 kap. 2-3§ vattenlagen med avseende på ytvattnet.
14.4 Vegetation och naturvärden
14.4.1 Konsekvensmekanismer
Påverkan på vegetation och naturvärden är mycket lokal och uppstår främst genom direkt ianspråktagande
av mark för byggnation av vägar, kranplatser och fundament. Påverkan uppstår inledningsvis i byggskedet då
skog avverkas, mark utjämnas och hårdgjorda ytor konstrueras. I viss mån kan växtligheten sedan tillåtas att
återta yta, men till största del förblir ytan ianspråktagen. Under byggtiden förekommer också påverkan på
ett större område än själva byggplatserna genom det slitage som uppstår när många människor och maskiner
rör sig i terrängen.
Naturmiljön kan också påverkas av den fragmentering av terrängen som uppstår när servicevägar byggs över
ett stort område. Fragmenteringen innebär att naturmiljön delas upp i en stor mängd separata delar som
skiljs från varandra av vägar, tillhörande diken och det avverkade området runt vägarna. Denna process leder
till att arter isoleras och kan ha svårt att föröka sig över ”barriärerna”, det uppstår en så kallad barriäreffekt.
Även så kallade kanteffekter skapas. Detta innebär att både kraftverksplatser, nya vägar och kraftledningsgator skapar nya och bestående kantzoner mot skogen. Kanteffekten kan ändra förhållandena i skogen vilket
leder till att arterna i floran ändras längs ett band som är några meter eller högst 10-15 meter brett.
Byggande av hårdgjorda ytor som vägar och kranplatser kan lokalt påverka ytvattnets avrinning inom området. Vägbyggnation över naturliga vattendrag kan även medföra förändring av flödet i dessa. En rubbad vattenhushållning kan leda till påverkan på känsliga arter och naturtyper. De hydrologiska faktorerna som grundvatten och ytvatten har dock behandlats i separata kapitel.
Det finns idag bristande kunskap om hur däggdjur påverkas av vindkraft. Svenska syntesstudier (Helldin, J.O.
m.fl., 2012) har dock konstaterat att däggdjur inte verkar påverkas så mycket av buller som man tidigare
trott. Stora rovdjur och klövvilt kan däremot påverkas av nätet av servicevägar. Den främsta faktorn är troligen tillgängliggörandet för friluftsliv, jakt och nöjestrafik. För de stora däggdjuren behöver detta dock inte
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