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2.3

Alternativ 2A (ALT 2A)

2.3.1 Allmän beskrivning av ledningens sträckning och naturens allmänna egenskaper

Sträckningsalternativ 2A är knappt fyra kilometer långt och går i väster genom ett mindre område med öppen mosse och de norra, utdikade delarna av Etelämäenkeidas. Det västra området
med öppen mosse består av näringsfattig lågstarrmosse, ljung-fuscum-tallmosse (delvis trädlös
mosse dvs. s.k. fuscum-mosse) samt kombinationer av dessa. Vid kanterna av mossen finns
dessutom risrik tallmosse. Skogsöarna samt kanternas bergknallar ökar mossens värde.
Kanterna av Etelämäenkeidas verkar enligt observationerna på våren bestå av främst ljungfuscum-tallmosse (delvis trädlös), näringsfattig lågstarrmosse samt kombinationer av dessa. Där
kraftledningen dras i de utdikade områdena vid kanterna av Etelämäenkeidas finns risrik tallmossförändring (västra delen) och ristorvmo som uppkommit från fattigkärrs-tallkärr (östra delen). Den risrika tallmossen har trots dikning förblivit nästan i naturtillstånd.
Norr om Etelämäenkeidas finns Soldattorpet, som erbjuder kafé- och inkvarteringstjänster. Kraftledningen går knappt 300 meter söder om Soldattorpets gårdsområde. På det mellanliggande
området finns åker och ett smalt trädbevuxet område. På sommaren skymmer det rikliga lövträdsbeståndet sikten mot torpet, men utanför växtperioden kommer kraftledningen troligen att
synas till torpet. På Soldatområdet finns en vandringsled med informationstavlor och den når
fram till kraftledningens närområde.
De östra delarna av kraftledningens sträckning ligger på skogsbruksområde och utdikat mossområde. Skogsområdena på mineraljord består av nästan enbart unga tallbestånd på tämligen torra
moar av lingontyp (VT). Andra trädslag och grövre bestånd finns endast i liten omfattning. Den
dominerande arten i fältskiktet på tämligen torra moar är lingon, men ofta har också ljung en påfallande täckningsgrad. I bottenskiktet är väggmossan dominerande, på högre platser i terrängen
olika arter av renlav. I buskskiktet finns ställvis rikligt med en. Moarna är ställvis försumpade
med stor björnmossa samt tallvitmossa och klubbvitmossa. Då innehåller fältskiktet förutom lingon också ofta klotstarr, odon, getpors och skogsfräken. Skogarna är skötta ekonomiskogar. De
östliga, utdikade områdena på kraftledningens sträckning består av lingon-torvmo, mo- och
kärrmyrförändringar. Förändringsstadierna är redan långt uttorkade och förändrade. Gallringsavverkningar har gjorts på området. I öster korsar den planerade kraftledningen sammanlagt tre
gånger skogsvägen Susitien metsätie och den grusväg som förgrenas från den.
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2.3.2 Värdefulla naturobjekt och hotade arter

Värdefulla naturobjekt vid sträckningsalternativ 2A anges på kartan i utredningens bilaga 2. De
områden som har värdefullast natur vid kraftledningssträckningen är mossområdet vid västra
ändan, som delvis har bevarats i naturtillstånd (figur 2-11, objekt 13 i bilaga 2), samt Etelämäenkeidas som tangeras (objekt 14 i bilaga 2, se beskrivningar i kapitel 2.3.1). Också en del av
det utdikade området som kraftledningen dras över vid norra kanten av Etelämäenkeidas har
bevarats nära naturtillstånd. I närheten av den planerade elstationen, på stammen av en asp vid
kanten av ett kalhygge, observerades den regionalt hotade (RT, LC) vanliga lunglaven (objekt 15
i bilaga 2).

Figur 2-11 Lågstarrmosse och ljungbevuxna tuvor med rostvitmossa i västra delen av kraftledningsområdet. De mellersta delarna av mossen är inte utdikade. Fotot är taget från kraftledningsområdet söderut.

2.4

Alternativ 2B (ALT 2B):

2.4.1 Allmän beskrivning av ledningens sträckning och naturens allmänna egenskaper

Kraftledningen enligt alternativ 2B är knappt fem kilometer lång. I de västra delarna av kraftledningsområdet finns tämligen enhetliga och vidsträckta bergsområden som domineras av torra
moar (CT) och karga moar (CIT). Utöver renlav och ljung växer där också små mängder mjölon,
kråkbär och lingon. De små försumpade områdena och de fuktiga sänkorna ökar bergsområdenas
biodiversitet. Skogar av lingontyp (VT) förekommer fläckvis i de små sänkorna. På bergsområdena finns ett ungt trädbestånd, eller också har växtligheten på områdena med grövre bestånd lidit
av omfattande gallringsavverkningar.
Den planerade kraftledningen korsar mossen Etelämäenkeidas vid ett utdikat smalt ställe. På det
smala stället, speciellt i den sydöstra delen av kraftledningsområdet, har kantdikena dränerat
mossen, och växtligheten samt landskapet har förändrats betydligt. Torven har blivit tätare,
mossor som trivs i skogsmiljö har tillkommit i bottenskiktet, tallarnas årstillväxt har ökat, beståndet är tätare och högre än på områdena söder och norr om platsen. Mossområdet mellan Kaakkolampi och kraftledningen är åtminstone i de norra delarna högmossemyr med lågt trädbestånd. Fältskiktets yta är omväxlande lågstarrmosse och ljungbevuxen tallmosse. Mossor som förekommer är myrkvastmossa samt klubbvitmossa, rubinvitmossa, ullvitmossa, flaggvitmossa och
rostvitmossa.
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I öster dras den planerade kraftledningen intill en befintlig 20 kV kraftledning på skogsbruksområde. Kraftledningen korsar Susitien metsätie eller förgreningar av den tre gånger. Skogarna är
ungefär likadana som de som beskrivs i samband med sträckningsalternativ 2A, tämligen torra
moar av lingontyp (VT) med ungt tallbestånd. Renlavsklädda bergknallar är dock vanligare än i
sträckningsalternativ 2A. På de glesa figurerna med grövre tallbestånd finns underväxt av gran.
2.4.2 Värdefulla naturobjekt och hotade arter

Det mest beaktansvärda objektet beträffande naturen vid kraftledningsområdet är Etelämäenkeidas, där kraftledningen dras över mossen på ett smalt, utdikat område. På det smala stället är
mossen dock kraftigt förändrad på grund av utdikning och trädbeståndet är tätare och högre.
Konsekvenserna av att en kraftledning byggs begränsar sig därför främst till olägenheter för
landskapet. Landskapspåverkan är dock mindre än på sträckningen enligt alternativ 2A. Etelämäenkeidas läge anges på kartan i utredningens bilaga 2 (objekt 14).

Figur 2-12 Bergsområde i de västra delarna av kraftledningsområdet.

Figur 2-13 Högmossemyr i naturtillstånd på Etelämäenkeidas söder om kraftledningen.
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3.

SAMMANDRAG OCH SLUTSATSER
De största konsekvenserna av kraftledningsprojektet med tanke på vegetationen och naturtyperna uppkommer under byggtiden. Träden röjs bort där ledningsgatorna ska byggas och dessutom
hålls kantzonerna fria från träd. Under byggtiden körs tunga arbetsmaskiner på ledningsområdet,
vilket kan skada vegetationen på ett större område än enbart ledningsgatan. Speciellt slitagekänsliga på projektområdet är de lavklädda bergsområdena, där det tar mycket lång tid för lavtäcket att återhämta sig. Under drifttiden röjs vegetationen på ledningsgatan regelbundet.
Kraftledningarna dras främst genom moskog som används som ekonomiskog. Växtligheten och
naturvärdena i skogarna är helt vanliga. Trädbeståndet på projektområdet är till största delen
ungt. Därför bedöms elöverföringen inte medföra några kännbara konsekvenser för naturens
mångfald i områdets skogar.
De områden där naturen är mest värdefull på kraftledningsområdet är bergsområdena på sträckningsalternativ 1B och ett revir för flygekorre, Åkrokarna på sträckningsalternativ 1B samt de
mossområden som är i naturtillstånd eller, trots utdikning, i ett tillstånd som påminner om naturtillstånd.
Beaktansvärda objekt i närheten av kraftledningens alternativa sträckningar är en livsmiljö för
flygekorrar (sträckningsalternativ 1B), och vid Stora Sandjärv de tidvis översvämmade våtmarkerna Bellasviken, Båthusfladan och öster om den sistnämnda en liten trädbevuxen våtmark
(sträckningsalternativ 1A).
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BILAGA 1
Bilaga 1 Värdefulla naturobjekt vid sträckningsalternativ ALT 1A och ALT 1B.
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BILAGA 1
Bilaga 1 Värdefulla naturobjekt vid sträckningsalternativ ALT 2A och ALT 2B.
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1

INLEDNING
EPV Vindkraft Ab startade ett bedömningsförfarande enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) 2009 beträffande en planerad landbaserad vindkraftspark i
Ömossaområdet i Kristinestad. Bedömningsförfarandet är baserat på Västra Finlands miljöcentrals (nuv. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten) beslut (beslut diarienummer
LSU-2009-R-5(531)) om att ett MKB-förfarande ska tillämpas på det planerade projektet. Projektområdet ligger öster om Björneborgsvägen (riksväg 8) främst inom byarna Ömossa, Back och
Sandvik cirka 15 km söder om Kristinestad. Arealen av det område där fågelbeståndet har utretts
är cirka 19 km2, där en preliminär projektplan har gjorts upp för en vindkraftspark med cirka 45
stycken 2–5 MW kraftverk (Ramboll Finland Oy 2009).
Naturförhållandena på projektområdet karakteriseras av främst skogsdominerade bergs- och mineraljordsområden. På området och i dess närhet finns dessutom flera vidsträckta vattendragsoch mossområden. Områdets skogar präglas på många ställen av karga tallmoar som är typiska
för bergsområden, men på många ställen har man ändå vidtagit skogsbruksåtgärder. De mest
vidsträckta bergsområdena på det undersökta området är begränsade främst till områdets västra
delar vid Mäntykangas-Riskula. Då man rör sig längre österut ökar andelen mineraljords- och
mossområden. De mest betydande mossområdena i närheten av projektområdet är Sandjärvmossen, Stensmosanneva, Stormossen och Furmosanneva, som på många ställen ännu är outdikade och i naturtillstånd. Vattenområden i de södra delarna av det undersökta området är Lilla
och Stora Sandjärv, där det finns en del fritidsbostäder på stränderna. I övrigt är projektområdet
för närvarande huvudsakligen obebott.
Avsikten med utredningen av fågelbeståndet var att klargöra vilka fåglar som häckar på det planerade vindparksområdet i Ömossa samt bedöma vilka fågelarter som flyttar genom området och
hur omfattande fågelflyttningen är. Speciellt ville man utreda förekomsten av skyddsmässigt viktiga arter på projektområdet så att det i samband med MKB-förfarandet går att så tillförlitligt
som möjligt bedöma hur vindkraftverken kommer att påverka dem. I den här rapporten presenteras de fågeltaxeringar som har gjorts i samband med fågelutredningen och de använda taxeringsmetoderna. Med hjälp av resultaten presenteras projektområdets fågelbestånd och dess
skyddsmässiga värde. Utredningen av fågelbeståndet har gjorts på uppdrag av EPV Vindkraft Ab
och den är uppgjord av biolog FM Asko Ijäs och naturkartläggare (specialyrkesexamen) Ville YliTeevahainen. För utredningens terrängarbeten svarade fågelskådaren Turo Tuomikoski.

Figur 1. Landskapsbild från den plats där flyttningen studerades öster om Stora Sandjärv i riktning mot projektområdet.
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2.

ANVÄNDA TAXERINGSMETODER OCH DERAS OSÄKERHET

2.1

Utredning av det häckande fågelbeståndet

2

2.1.1 Insamlat material och metoder

Det häckande fågelbeståndet på det planerade vindkraftsområdet i Ömossa kartlades sommaren
2009 vid en taxering av landfåglar enligt allmänt använda linje- och punkttaxeringsmetoder (Koskimies & Väisänen 1988, Koskimies 1994). På området gjordes dessutom fågelkartläggningar
enligt sommaratlasmetoden. Med hjälp av sommaratlaskartläggningar ville man komplettera den
bild som punkt- och linjetaxeringarna gav, speciellt förekomsten av hotade och annars fåtaliga
arter på projektområdet. De arter som med tanke på fågelskyddet är viktigast bedömdes i det
här sammanhanget vara speciellt de fågelarter som enligt 46 § och 47 § i naturvårdslagen är hotade eller särskilt skyddskrävande, de fågelarter som i klassificeringen av hotstatus för arter i
Finland (Rassi m.fl. 2001) anses vara nationellt eller regionalt hotade samt de arter som finns
upptagna i bilaga I till Europeiska Unionens fågeldirektiv (Rådets direktiv 79/409/EEG) och vilkas
livsmiljöer medlemsstaterna borde skydda genom specialåtgärder. Jämsides med dessa skyddsklassificeringar fäste man i utredningarna vikt vid de arter som enligt uppgifter i litteraturen
(bl.a. Langston & Pullan 2003) är känsliga för vindkraftverkens påverkan (bl.a. rovfåglar och tranor). Projektområdet ligger främst på skogsbruksdominerat område där det inte tidigare har
gjorts någon omfattande utredning av det häckande fågelbeståndet. Därför ansågs en kombination av olika taxeringsmetoder i det här fallet vara det bästa sättet att utreda fågelbeståndet.
Linjetaxering är en allmänt använd taxeringsmetod i fågelutredningar och -uppföljningar. Med
den metoden går det att ganska snabbt skapa sig en representativ helhetsbild av områdets allmänna fågelbestånd och dess genomsnittliga fågeltätheter (Koskimies & Väisänen 1988). Vid linjetaxering kartläggs inte hela utredningsområdet i detalj, utan undersökningen görs med hjälp av
taxeringslinjer på området. Taxeringslinjerna planeras så att fördelningen av livsmiljöer längs linjerna så väl som möjligt motsvarar den allmänna biotopfördelningen på projektområdet. Då kan
man anta att resultaten avspeglar det vanliga beståndet av häckande fåglar på området. I terrängen antecknas de observerade fågelarterna vid den egentliga taxeringslinjen (det s.k. huvudstråket) och utanför det (det s.k. sidostråket). Utgående från dessa uppgifter uppskattas det genomsnittliga antalet par av olika arter på det undersökta området med hjälp av s.k. hörbarhetsfaktorer (bl.a. Väisänen m.fl. 1998). Som metod lämpar sig linjetaxering speciellt för kartläggning av det häckande fågelbeståndet på vidsträckta områden, där det är omöjligt att heltäckande
utreda hela området. Mera detaljerad information om till exempel förekomsten av fåtaliga arter
går det däremot inte att få med den här metoden, eftersom fåtaliga arters revir mera sällan än
vanligare förekommande fåglars revir råkar hamna på linjen och resultaten av linjetaxeringarna
kan underskatta deras förekomst på området, speciellt om taxeringsmaterialet är litet. Därför är
metodens användbarhet begränsad, speciellt för insamling av utförligare information om det
häckande fågelbeståndet. På Ömossaområdet gjordes linjetaxeringar på sammanlagt 14,5 km
(figur 2), vilket motsvarar cirka 0,8 linjekilometer per undersökt kvadratkilometer. För att få en
representativ bild krävs enligt uppskattning cirka 1 km taxeringslinje per kartlagd kvadratkilometer.
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Figur 2. Taxeringslinjer på projektområdet i Ömossa.

Punkttaxeringsmetoden används i utredningar av fågelbestånd, speciellt vid noggrannare kartläggning av fåglarna på de platser som planeras för vindkraftverk. Vid punkttaxering antecknas
de fågelarter och antal par som observeras inom 50 meter från taxeringspunkten. Utgående från
resultatet av punkttaxeringen bedömdes dessutom de genomsnittliga fågeltätheterna i den omedelbara närheten av de planerade platserna för vindkraftverk på basis av artvisa hörbarhetsfaktorer (Järvinen 1978, Järvinen & Väisänen 1983). De använda taxeringspunkterna bestämdes utgående från den projektansvarigas preliminära projektplan (figur 3).
Vid sommaratlaskartläggning rör man sig friare på projektområdet än vid ovan beskrivna taxeringsmetoder, med avsikt att utreda det häckande fågelbeståndet på ett visst utredningsområde
(i allmänhet en ruta som är ungefär en kvadratkilometer). Sommaratlaskartläggningarna i terrängen koncentrerades speciellt till de områden som är viktigast för hotade arter. Sådana områden på Ömossaområdet var speciellt områdena med gammal granskog, de bergsområden som är
bäst bevarade i naturtillstånd samt områdets största moss- och våtmarksområden.
Andelen taxeringar i terrängen under utredningen av fågelbeståndet utgjorde sammanlagt 12 terrängarbetsdagar under perioden 26.5–13.6. Fågelutredningens terrängarbeten gjordes huvudsakligen tidigt på morgnarna och på förmiddagarna (kl. 3–12), då fåglarna vanligen sjunger som
aktivast och största delen av arterna därför lättast kan upptäckas. Utöver taxeringarna på morgnarna gjordes dock också taxeringsrundor på projektområdet nattetid med avsikt att utreda speciellt förekomsten av nattskärra (Caprimulgus europaeus). Nattskärran är en nattaktiv art som
endast sällan är i rörelse dagtid. När det gäller väderförhållanden förlades terrängarbetet till klara
och relativt vindstilla dagar. Under regniga eller blåsiga dagar gjordes inga taxeringar.
Lokala fågelskådare och ringmärkare tillfrågades dessutom om revir samt kända häckningsplatser
för hökfåglar på projektområdet och i dess närhet. Den här informationen beaktades vid bedömning av projektets konsekvenser för fågelbeståndet. I samband med fågelundersökningarna utreddes var havsörnar har kända revir i förhållande till området för Ömossa vindkraftspark genom
information från WWF:s havsörnsarbetsgrupp, som studerar havsörnsbeståndet vid Bottniska viken och också upprätthåller ett register över artens boplatser.
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Figur 3. Planerade platser för vindkraftverken samt kraftverkens numrering.

2.2

Utredning av flyttfåglar

2.2.1 Insamlat material

Fåglar som flyttar via projektområdet utreddes i samband med fågelutredningen genom iakttagelser av flyttningen på projektområdet. Syftet med observationerna var att utreda speciellt hur
omfattande fågelflyttningen via projektområdet är samt att bedöma läget för olika arters viktigaste flyttstråk i förhållande till de planerade vindkraftverken. Vårflyttningen iakttogs i samband
med bedömningen av konsekvenser för fåglarna under sammanlagt 7 dagar (cirka 38 timmar)
11–26.4.2009. Höstflyttningen iakttogs under fem dagar (observationstid cirka 33 timmar) 19.9–
1.10. Tiderna och platserna för flyttobservationerna anges i tabell 1 och 2. På grund av antalet
observationsdagar koncentrerades observationerna till dagar som var potentiella flyttdagar för
speciellt stora arter. De här arterna har i allmänhet ansetts vara mest utsatta för kollisioner med
moderna vindkraftverk, dels på grund av deras sämre förmåga till snabba riktningsändringar och
väjningsrörelser i närheten av vindkraftverk, dels på grund av deras långsammare livscykel som
gör att vuxendödligheten får större betydelse för de här arternas beståndsutveckling. Vid vårflyttningen bedömdes de mest beaktansvärda arterna på projektområdet enligt preliminär uppskattning vara speciellt grågås och sädgås, sångsvan samt olika dagrovfågelarter (i synnerhet
havsörn), som kan förekomma i ett betydande antal i Bottniska vikens strandzoner på vårarna.
Dessutom går de här arternas flyttstråk på området ofta över land, så antalet flyttande individer
kan vara avsevärt också på det planerade vindkraftsområdet. De mest beaktansvärda arterna på
hösten bedömdes vara speciellt trana samt olika dagrovfåglar.
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Tabell 1. Tider och platser där flyttningen studerades på projektområdet i Ömossa våren 2009
Observationstidpunkt

Observationsplats

Tid

Lilla Sandjärv

1,5 h

11.4 kl. 12.10–14.10

Back

2h

11.4 kl. 14.45–16.30

Lilla Sandjärv

1,75 h

Stora Sandjärv

2,5 h

Back

1,5 h

17.4 kl. 8.30–14.00

Stora Sandjärv

5,5 h

21.4 kl. 7.50–14.00

Stora Sandjärv

6h

22.4 kl. 7.00–13.00

Back

6h

25.4 kl. 7.50–12.50

Lilla Sandjärv

5h

26.4 kl. 5.40–12.40

Stora Sandjärv

7h

11.4 kl. 8.40–9.10

12.4 kl. 8.50–11.45
12.4 kl. 13.10–14.45

TOTALT

38,75 h

Tabell 2. Tider och platser där flyttningen studerades på projektområdet i Ömossa hösten 2009
Observationstidpunkt

Observationsplats

Tid

19.9 kl. 9.10–16.10

Stora Sandjärv

7h

20.9 kl. 9.30–14.30

Stora Sandjärv

5h

24.9 kl. 8.30–17.30

Stora Sandjärv

9h

25.9 kl. 8.30–15.30

Stora Sandjärv

7h

1.10 kl. 8.30–15.30

Stora Sandjärv

5h

TOTALT

33 h

Platserna där flyttfåglarna studerades valdes så att det gick att iaktta flyttningen över projektområdet över ett så brett område som möjligt. Flyttningen studerades från tre observationsplatser,
nämligen 1) bergen öster om Stora Sandjärv, 2) norra ändan av Lilla Sandjärv samt 3) Jäneskallio öster om Back. Den vidaste utsikten över det planerade vindkraftsområdet hade man från observationsplatsen vid Stora Sandjärv, där en vid utsiktssektor öppnar sig speciellt mot väster. På
Jäneskallio låg tyngdpunkten i observationerna på de fåglar som flyttade via åkrarna i Ömossa
och Back. Genom observationerna ville man utreda var deras flyttstråk går i förhållande till projektområdet. Medan flyttobservationerna pågick antecknades alla fågelarter som sträckte via
planområdet, antalet individer och flygriktningar samt om möjligt också fåglarnas uppskattade
flyghöjd och -avstånd från projektområdet. I regel studerades flyttningen från soluppgången till
middagstid. Under vissa observationsdagar studerades flyttningen också på eftermiddagen för att
bedöma rovfåglarnas flyttstråk, bl.a. ormvråk, fiskgjuse och havsörn. Observationerna gjordes
speciellt vid sädgässens och dagrovfåglarnas huvudsakliga flyttperiod. Därför fick man den bästa
bilden av områdets betydelse för flyttningen speciellt för de här artgrupperna.
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Figur 5. Platser där flyttningen studerades. På kartan: 1) bergen öster om Stora Sandjärv, 2) norra ändan av
Lilla Sandjärv samt 3) Jäneskallio öster om Back.

Det var en enda person som studerade flyttningen, huvudsakligen från morgonen till ungefär
middagstid, eftersom fågelflyttningen ofta är som intensivast under den här perioden. Under de
viktigaste flyttdagarna för speciellt rovfåglarna (bl.a. ormvråk, fiskgjuse och havsörn) och tranorna gjordes observationer dock också senare på eftermiddagen, då dessa arters flyttning vanligen är mest omfattande när uppvindarna från markytan tilltar. För de arter som observerades
under uppföljningen antecknades antal individer och noterade flygriktningar. Dessutom bedömdes om möjligt deras flyghöjd i förhållande till de kommande vindkraftverken. Det är dock i allmänhet ganska svårt att uppskatta fåglarnas flyghöjd, om det inte finns potentiella jämförelseobjekt för höjdbestämningen (till exempel master).
Förutom flyttningen studerades också i mån av möjlighet arter som rastade och sökte föda på
projektområdet eller i dess närhet. Projektområdet ligger dock huvudsakligen på skogsdominerat
område, så det finns ganska få potentiella födoområden för flyttfåglar. Beträffande födoområden
studerades i första hand Lilla och Stora Sandjärvs vattenområden samt åkerområdena i Back och
Korsbäck.
2.2.2 Osäkerhetsfaktorer i materialet

När det gäller fåglar som flyttar genom projektområdet innehåller utredningen mera osäkerhet än
utredningen av häckande fåglar på grund av i första hand årliga och dygnsvisa variationer i fåglarnas flyttstråk samt att de totala observationerna som har gjorts är ganska begränsade i förhållande till fåglarnas hela flyttsäsong. Avsikten med utredningen var att på ett allmänt plan bedöma hur mycket fåglar som flyttar genom projektområdet i Ömossa samt vilka arter som flyttar
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genom området i störst antal. Däremot går det på grund av de begränsade observationstiderna
inte att skapa sig en heltäckande uppfattning om den totala flyttningen över området eller antalet
flyttande fåglar av olika arter på årsnivå.
Väderförhållandena har vanligen stor inverkan på fåglarnas flyttstråk och deras läge. Därför kan
det förekomma betydande lokala och regionala variationer mellan olika år eller till och med olika
dygn. Detsamma gäller för fåglarnas flytthöjd, som påtagligt kan påverkas av speciellt vindförhållanden och regnfronter. Därför kan man utgående från resultaten av de iakttagelser som
gjorts av flyttningen under ett enda år endast skapa sig en bild av var flyttstråken går under sådana väderförhållanden som var typiska för det året. För att kunna dra allmänna slutsatser borde
flyttningen dock studeras under flera år så att man mera tillförlitligt kan bedöma väderförhållandenas betydelse för fågelflyttningen genom området och dess tidsvariation. Den osäkerhet som
noterats i observationerna i terrängen har man i samband med utredningen försökt komplettera
med hjälp av information från litteraturen, främst diskussioner om fåglarnas flyttstråk och faktorer som påverkar dem.

Figur 4. Kackorträsket

3.

HÄCKANDE FÅGELBESTÅND PÅ PROJEKTOMRÅDET I
ÖMOSSA

3.1

Allmän beskrivning av det häckande fågelbeståndet
Ömossa vindkraftspark placeras på ett område som till största delen karakteriseras av vidsträckta bergsområden, där vegetationen främst består av barrträdsdominerade skogar som behandlats på olika sätt. Den genomsnittliga fågeltätheten på projektområdet var enligt linjetaxeringarna cirka 134 par/km2, vilket är betydligt mindre än den genomsnittliga fågeltätheten i Södra Finland (bl.a. Väisänen m.fl. 1998). Att fågelbeståndet på området är mindre än genomsnittet förklaras av de skogsbruksåtgärder som vidtagits på området samt att området är kargt. Dominerande arter på projektområdet är tättingarter som är typiska för barrskogar och barrträdsdominerade blandskogar, bl.a. bofink (35,0 par/km2), lövsångare (15,0 par/km2), rödhake (10,9
par/km2) och kungsfågel (14,5 par/km2). På området förekom också trädpiplärka (7,3 par/km2)
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och grå flugsnappare (8,0 par/km2) som trivs i ljusa bestånd av bergstallar och vid kanterna av
kalhyggen. Fågeltätheterna är störst i de norra delarna av projektområdet där det ännu finns
grövre, grandominerade blandskogar. På de här områdena observerades också revir för arter
som är typiska för granskogar (bl.a. kungsfågel, gransångare, järpe och domherre). Av arter som
har skyddsmässig betydelse i klassificeringen av hotstatus för arterna i Finland är antalet par av
gransångare, som klassificeras som sårbar (VU), speciellt i projektområdets norra del, tämligen
stort (cirka 8,0 par/km2), vilket avspeglar att livsmiljöer som lämpar sig för den här arten finns i
områdets norra del. Resultaten av linjetaxeringen finns i sin helhet i bilaga 3 till den här rapporten.
Bergsområdena i projektområdets mellersta och södra delar avviker betydligt från resten av projektområdet i fråga om fågelbestånd. Den mest beaktansvärda arten bland de häckande fåglarna
på de bergiga områdena är nattskärran, som förekommer i mycket stort antal på det planerade
vindkraftsområdet i Ömossa. Vid taxeringen i terrängen nattetid observerades nattskärra på mer
än 20 platser. Det innebär att beståndet av nattskärra på området kan uppskattas till minst 16–
18 par. Det totala beståndet av nattskärra inom Kristinestad uppskattades enligt en utredning år
2002 till cirka 80 revir (Nousiainen 2002), som enligt utredningen ligger främst på områdena
med bergstallar i Sidebyområdet. Mängden lämpliga livsmiljöer för nattskärra i Södra och Mellersta Finland är dock allmänt taget ganska begränsad. Därför kan Ömossaområdet tillsammans
med övriga områden med nattskärra i Sideby bedömas vara ett till och med regionalt viktigt område med koncentrerat bestånd av nattskärra. Andra för bergsområden typiska arter på projektområdet jämsides med nattskärra är också bl.a. gök och rödstjärt, som trivs i ljusa tallskogar.
Dessa två arters revir observerades främst på de nyssnämnda områdena.
Av skogshönsfåglar påträffades flera tjädrar vid taxeringarna. Artens genomsnittliga täthet på
området är enligt linjetaxeringen cirka 2,6 par per kvadratkilometer. Jämfört med de genomsnittliga tjädertätheterna enligt de taxeringar av vilttrianglar som Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet
(VFFI) har koordinerat är antalet tjädrar enligt materialet från projektområdet i Ömossa något
större än de genomsnittliga tätheterna i svenska Österbotten (cirka 1,8 par/km2 år 2009 (VFFI
2009)), vilket dock är betydligt mindre än tjädertätheten i exempelvis övriga Österbotten (cirka
4,2 par/km2 (Wikman 2009)). Metoderna för att uppskatta hönsfågeltätheten avviker i det här
sammanhanget dock i viss mån från varandra, så jämförelsen måste anses vara endast ungefärlig. Andra skogshönsfåglar som regelbundet förekommer på projektområdet förutom tjäder är
orre och järpe. Orren trivs dock i allmänhet inte på de kargaste områdena med bergstallar. De
bästa livsmiljöerna för orren finns därför främst i de norra delarna av projektområdet samt i närheten av de stora mossarna vid östra kanten av området. Livsmiljöer där järpen trivs på projektområdet är speciellt grövre, välmående granbestånd och grandominerade blandskogar där arten
numera uppenbarligen förekommer mycket regelbundet, ställvis till och med i stort antal. Områdets bestånd av järpe var enligt linjetaxeringarna i genomsnitt 4,3 par per kvadratkilometer, vilket ganska väl motsvarar det genomsnittliga beståndet av järpe i svenska Österbotten (år 2009
cirka 4,5 par/km2 (Wikman 2009)). Taxeringar sommartid är dock en tämligen dålig metod för
utredning av förekomsten av skogshönsfåglar, eftersom de inte bildar tydliga observerbara revir
på sommaren. Därför är det som helhet svårt att uppskatta antalet par av skogshönsfåglar, eftersom det inte på långt när går att upptäcka alla honor vid taxering i terrängen.
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Figur 6. Stora (till vänster) och Lilla Sandjärv (till höger).
Rovfåglar som häckar på projektområdet är enligt observationer i terrängen åtminstone duvhök,
sparvhök, ormvråk och bivråk samt slaguggla och jorduggla. Alla dessa arters bon, med undantag av slagugglans, hittades vid undersökningarna i terrängen. I stället för ett boträd för slaguggla observerades en hoande hane i de södra delarna av projektområdet sydväst om Stensmosanneva samt en flock med ungar i terrängen vid Söderändan. Lämpliga livsmiljöer för jorduggla
(öppna mossar, områden kring åkrar) finns, till skillnad från slagugglan, i mera begränsad omfattning. Sådana finns främst i områdets södra och sydöstra delar vid de vidsträckta öppna
mossområdena Stormossen och Furmosa. I samband med fågelutredningarna observerades på
dessa områden sammanlagt två revir för jorduggla. I det ena av dem hittades förutom en vuxen
fågel också ett bo. Av dagrovfåglarna har duvhök och ormvråk boträd i de mellersta delarna av
projektområdet i Mäntykangas och ett bivråksbo hittades i de östra delarna av området i Österback. Med tanke på fågelskyddet anges här inga närmare uppgifter om var rovfåglarnas boplatser
finns. På projektområdet eller i dess närhet finns enligt WWF:s havsörnsarbetsgrupp inga kända
havsörnsrevir eller kända boträd.
På projektområdet och i dess näromgivning finns flera större vatten- och våtmarksområden. Fågelbeståndet på dessa områden kartlades på en allmän nivå i samband med utredningarna av fågelbeståndet. I närheten av projektområdet finns sjöarna Stora och Lilla Sandjärv. De värdefullaste mossområdena på projektområdet med tanke på fågelbeståndet är Stormossen, Furmosa
och Stensmosanneva, som alla till stor del fortfarande inte är utdikade. Vattendragen på projektområdet är i huvudsak tämligen karga i fråga om växtlighet och utgör därför ingen särskilt värdefull livsmiljö med tanke på sjöfåglar. Av de arter som finns i bilaga I till EU:s fågeldirektiv häckar
enligt observationer 1–2 par av storlom vid både Lilla och Stora Sandjärv. Vid Stora Sandjärv
häckar enligt terrängundersökningarna förutom storlom också sjö- och strandfåglar, bl.a. åtminstone knipa, kricka, gräsand, vigg, fiskmås samt vadarna drillsnäppa och enkelbeckasin. Det
häckande fågelbeståndet vid Lilla Sandjärv består av motsvarande arter men är dock som helhet
något mera begränsat. Fågelbestånden på de odikade mossområdena består enligt observationerna främst av arter som är typiska för myrmarksnatur. På området häckar jämsides med
ovannämnda jorduggla också bl.a. trana, ljungpipare, grönbena och ängspiplärka. På Stormossen
har man byggt ett bo för fiskgjuse att häcka i, men sommaren 2009 verkade boet inte vara bebott. Bestånden av arter som trivs på mossar har decimerats betydligt i Södra och Mellersta Finland på 1900-talet, speciellt på grund av att mossar har dikats ut och arealen av öppna mossar
har minskat. Därför har de odikade mossarna på projektområdet ett betydande värde med tanke
på fågelbeståndet, både lokalt och regionalt.

