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bedömas i samband med uppgörandet av en schaktningsplan. Bullret på grund
av byggandet och schaktningsarbetena kan minskas betydligt genom rätt
placering av verksamheterna samt till exempel med hjälp av jorddepåer som
bullerskydd. Vanligen kan riktvärdena uppnås cirka en halv kilometer från
byggplatsen,
med
beaktande
av
eventuella
impulsoch
smalbandighetskoefficienter.
Byggande sker inte på hela projektets byggnadsområde samtidigt utan
byggandet flyttar på sig och därmed flyttar även bullret. Det är med andra ord
inte sannolikt att bullret överstiger 55 dB(A) på hela byggnadsområdet
samtidigt. Det samma gäller för transporter till projektområdet. Bullernivån på
naturskyddsområdena bedöms inte överskrida 55 dB(A) under särskilt många
dagar av byggandstiden.
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Figur 12-3. Buller från transporter under byggnadstiden på projektområdets
byggnadsområde i alternativ 1.
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Figur 12-4. Buller från byggande under anläggningstiden på projektområdets
byggnadsområde i alternativ 1.

12.5.3 Bullerkonsekvenser under driften
Alternativ 1
I alternativ 1 bedöms projektet inte medföra betydande bullerkonsekvenser för
bosättningen eller fritidsbosättningen. Miljöministeriets planeringsriktvärden för
fast bosättning är 40 dB(A) och för fritidsbebyggelse på planerade
fritidsbostadsområden 35 dB(A). Planeringsriktvärden för vindkraftbuller
underskrids vid alla närliggande objekt, förutom vid fritidsbyggnaderna D och E,
till vilka bullernivåerna har beräknats till 40,3 dB(A) samt 40,1 dB(A) (se Tabell
12.3).
Det finns tre byggnader där ljudnivån överstiger 45 dB. Utifrån
Lantmäteriverkets terrängdatabas är dessa tre byggnader som finns på
projektområdet bostadshus eller fritidsbostäder men enligt terrängbesök är
samtliga dessa hus jaktstugor avsedda för enbart tillfällig övernattning.
Naturskyddsområdet samt området som är ämnat inkluderas som
naturskyddsområde på projektområdet är belägna utanför bullerområdet 45
dB(A). Naturskyddsområdet är ett privat skyddsområde vid namn Bredmossen.
Inom det modellerade 40 dB(A) bullerområdet finns det enligt lantmäteriverket
en fast byggnad och 5 fritidsbyggnader. Den fasta byggnaden, bostad A, är en
jaktstuga liksom även fritidsbostaden direkt väster om Böle planområde.
Fritidsbostäderna B och C är även dessa jaktstugor. Fritidsbostäderna D och E är
belägna precis intill bullerområdet 40 dB(A). Byggnaderna är i nuläget belägna
precis intill Böle skjutbana. Naturskyddsområdet är beläget inom bullerområdet
40 dB(A).
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Inom 35 dB(A) bullerområdet finns det sammanlagt 6 fasta bostäder (varav 1 är
jaktstuga) och 6 fritidsbyggnader. Förutom ovan nämnda fritidsbyggander finns
det en tredje byggnad invid Böle skjutbana norr om projektområdet. Samtliga
fritidsbyggnader är inte belägna på område som är planerat för fritidsboende
och därmed tillämpas Miljöministeriets planeringsriktvärden för fast boende på
dessa objekt enligt MM anvisningar 4/2012. (Figur 12-5).
För mera information om bullermodelleringen, se bilaga 3.
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Figur 12-5. Bullermodellering för alternativ 1 med 27 kraftverk och käll-ljudet
105,9 dB(A).

Det lågfrekventa ljudet kommer att vara hörbart utomhus vid en del byggnader
och överskrider hörseltröskeln inomhus för sju byggnader. Social- och
hälsovårdsministeriets riktvärden för buller inomhus underskrids för alla objekt
utom fritidsbostad B, som i verkligheten är en jaktstuga. Där överskrids
riktvärdet med 0,6 dB vid tersen 50 Hz. Det lågfrekventa ljudet utomhus
överstiger som mest de riktvärden som Social- och hälsovårdsministeriet har
angett som riktvärden inomhus med 15,6 dB (Fritidsbostad B). Husens yttre
väggars ljudisoleringsnivå varierar stort speciellt vid låga frekvenser. För mera
information om den lågfrekventa bullermodelleringen, se bilaga 3.
Tabell 12.3. Modelleringsresultat för lågfrekvent buller vid känsliga objekt i
alternativ 1 jämfört med SHM:s anvisning om boendehälsa.
Byggnad

Ljudnivå utomhus

A

Bostad (Vikens skogsväg)

B

Fritidsbostad
skogsväg)

(Vikens
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Ljudnivå inomhus

L eq,1h anvisning om
boendehälsa
inomhus
12,9

125

L eq,1h anvisning om
boendehälsa
inomhus
-2,1

15,6

125

0,6

Hz

Hörbarhet
inomhus

Hz

L eq,1h hörseltröskel

Hz

50

6,6

125

50

9,4

125
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Ljudnivå utomhus

(Finnås

Ljudnivå inomhus

L eq,1h anvisning om
boendehälsa
inomhus
14,1

125

L eq,1h anvisning om
boendehälsa
inomhus
-0,9

Hz
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Hörbarhet
inomhus

Hz

L eq,1h hörseltröskel

Hz

50

7,9

125

C

Fritidsbostad
skogsväg)

D

Fritidsbostad (Ljungåsen)

9,8

125

-5,0

50

3,5

125

E

Fritidsbostad (Ljungåsen)

9,6

125

-5,2

50

3,4

125

F

Bostad
70)

7,1

125

-7,5

50

0,8

125

G

Bostad (Myrkyntie 467)

5,0

125

-9,5

50

-1,3

125

H

Bostad (Kaskistentie 1305)

6,5

125

-8,1

50

0,2

125

I

Natura2000

2,4

125

ej byggnad

J

Naturskyddsområde

12,6

125

ej byggnad

K

Bostad (Kullström)

3,8

125

-10,5

50

-2,4

125

L

Bostad (Nygård)

-4,2

63

-17,9

50

-11,3

125

M

Fritidsbostad (Sjölund)

-6,0

63

-19,6

50

-13,6

125

N

Bostad (Rönnlund)

-6,4

63

-20,0

50

-14,1

125

O

Bostad (Östman)

1,0

125

-13,0

50

-5,3

125

P

Bostad (Östhag)

0,1

63

-13,7

50

-6,2

125

Q

Bostad (Grannas)

-1,0

63

-14,8

50

-7,4

125

R

Bostad (Kristinestadsvägen
1268)

-1,4

63

-15,2

50

-7,9

125

S

Bostad
973)

-3,4

63

-17,2

50

-10,4

125

T

Bostad (Sörhannus)

-3,9

63

-17,6

50

-10,9

125

U

Fritidsbostad (Klobbskatan)

-4,1

63

-17,8

50

-11,1

125

V

Fritidsbostad (?)

3,1

125

-11,1

50

-3,1

125

(Lähteenmäentie

(Skrattnäsvägen

Alternativ 2
I alternativ 2 bedöms projektet inte medföra betydande bullerkonsekvenser för
bosättningen eller fritidsbosättningen. Miljöministeriets planeringsriktvärden för
fast bosättning är 40 dB(A) och för fritidsbebyggelse på planerade
fritidsbostadsområden 35 dB(A). Planeringsriktvärden för vindkraftbuller
underskrids vid alla närliggande objekt, förutom vid fritidsbyggnaderna D och E,
till vilka bullernivåerna har beräknats till 40,2 dB(A) samt 40 dB(A) (se Tabell
12.4).
Det finns två byggnader där ljudnivån överstiger 45 dB. Utifrån
Lantmäteriverkets terrängdatabas är dessa två byggnader som finns på
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projektområdet ett bostadshus och en fritidsbostad men enligt terrängbesök är
dessa
hus
jaktstugor
avsedda
för
enbart
tillfällig
övernattning.
Naturskyddsområdet Bredmossen samt område som ämnats inkluderas som
naturskyddsområde är belägna utanför bullerområdet 45 dB(A).
Inom det modellerade bullerområdet 40 dB(A) finns det en fast bostad och fyra
fritidsbostäder. Den fasta bostaden och två av fritidsbostäderna är jaktstugor
och två fritidsbostäder är i nuläget belägna intill Böle skjutbana och precis vid
den modellerade 40 dB(A) bullerkurvan.
Förutom ovan nämnda byggnader finns det en ytterligare fritidsbostad invid Böle
skjutbana samt nordost om vindkraftparken en fritidsbyggnad (fritidsbostad C)
belägen intill 35 dB(A) bullerkurvan. Samtliga fritidsbyggnader är inte belägna
på område som är planerat för fritidsboende och därmed tillämpas
Miljöministeriets planeringsriktvärden för fast boende på dessa objekt enligt MM
anvisningar 4/2012. (Figur 12-6). För mera information om bullermodelleringen,
se bilaga 3.
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Figur 12-6. Bullermodellering för alternativ 2 med 23 kraftverk och käll-ljudet
105,9 dB(A).

Det lågfrekventa ljudet kommer att vara hörbart utomhus vid en del byggnader
och överskrider hörseltröskeln inomhus för sju byggnader. Social- och
hälsovårdsministeriets riktvärden för buller inomhus underskrids för alla objekt
utom fritidsbostad B, som i verkligheten är en jaktstuga. Där överskrids
riktvärdet med 0,4 dB vid tersen 50 Hz. Det lågfrekventa ljudet utomhus
överstiger som mest de riktvärden som Social- och hälsovårdsministeriet har
angett som riktvärden inomhus med 15,4 dB (Fritidsbostad B). Husens yttre
väggars ljudisoleringsnivå varierar stort speciellt vid låga frekvenser. För mera
information om den lågfrekventa bullermodelleringen, se bilaga 3.
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Tabell 12.4. Modelleringsresultat för lågfrekvent buller vid känsliga objekt i
alternativ 1 jämfört med SHM:s anvisning om boendehälsa.
Byggnad

Ljudnivå utomhus

Ljudnivå inomhus

L eq,1h anvisning om
boendehälsa
inomhus
12,8

125

L eq,1h anvisning om
boendehälsa
inomhus
-2,2

Hz

Hörbarhet
inomhus

Hz

L eq,1h hörseltröskel

Hz

50

6,6

125

A

Bostad (Vikens skogsväg)

B

Fritidsbostad
skogsväg)

(Vikens

15,4

125

0,4

50

9,2

125

C

Fritidsbostad
skogsväg)

(Finnås

5,8

125

-8,7

50

-0,4

125

D

Fritidsbostad (Ljungåsen)

9,6

125

-5,2

50

3,4

125

E

Fritidsbostad (Ljungåsen)

9,5

125

-5,3

50

3,2

125

F

Bostad
70)

5,8

125

-8,7

50

-0,4

125

G

Bostad (Myrkyntie 467)

1,6

125

-12,5

50

-4,6

125

H

Bostad (Kaskistentie 1305)

2,5

125

-11,7

50

-3,8

125

I

Natura2000

2,2

125

ej byggnad

J

Naturskyddsområde

12,6

125

ej byggnad

K

Bostad (Kullström)

3,7

125

-10,7

50

-2,6

125

L

Bostad (Nygård)

-4,6

63

-18,3

50

-11,6

125

M

Fritidsbostad (Sjölund)

-6,4

63

-20,0

50

-13,9

125

N

Bostad (Rönnlund)

-6,8

63

-20,4

50

-14,4

125

O

Bostad (Östman)

0,8

125

-13,2

50

-5,5

125

P

Bostad (Östhag)

-0,1

125

-14,0

50

-6,4

125

Q

Bostad (Grannas)

-1,3

63

-15,0

50

-7,7

125

R

Bostad (Kristinestadsvägen
1268)

-1,7

63

-15,5

50

-8,2

125

S

Bostad
973)

-3,8

63

-17,5

50

-10,6

125

T

Bostad (Sörhannus)

-4,2

63

-17,9

50

-11,2

125

U

Fritidsbostad (Klobbskatan)

-4,4

63

-18,1

50

-11,4

125

V

Fritidsbostad (?)

2,8

125

-11,5

50

-3,5

125

(Lähteenmäentie

(Skrattnäsvägen

12.5.4 Skuggbildningskonsekvenser av vindkraftparken
Alternativ 1
Alternativ 1 för Böle vindkraftpark bedöms inte orsaka betydande negativa
skuggningskonsekvenser för fasta eller fritidsbostäder i vindkraftparkens
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närliggande område. Inom skuggningszonen 8 h/a finns en byggnad som enligt
Lantmäteriverkets terrängdatabas är en fast bostad men som enligt
terrängbesök är en jaktstuga. Inom skuggningszonen 8 h/a finns även sex
stycken fritidsbostäder. Av dessa fritidsbyggnader är tre enligt terrängbesök
jaktstugor. Tre av fritidsbostäderna är belägna norr om Teuvavägen intill Böle
skjutbana.
Kraftverkets driftstimmar har beräknats till ca 8 630 h/a på basen av de
vindmätningar som har utförts på Pjelax projektområde under åren 2012-2014.
Skuggtimmar beräknades till känsliga objekt i närheten till vindkraftparken. De
modellerade
skuggningstimmarna
åskådliggörs
i
Figur
12-7.
I
skuggningsmodelleringarna har man beaktat terrängens höjdförhållanden, men
inte skogens täckande effekt. Eftersom Böle vindkraftpark är belägen på ett
område
som
omges
av
befintlig
skog,
kommer
de
verkliga
skuggningskonsekvenserna att vara mindre än de modellerade resultaten visar.
Därmed bedöms konsekvenserna av alternativ 1 i helhet vara lindriga.
Inom skuggningsområdet 1 h/a finns det sammanlagt 25 fasta bostäder och 5
fritidsbostäder. Skuggningskonsekvenserna för dessa bostäder kommer att vara
små och lindras ytterligare av att den befintliga skogen mellan projektområdet
och bosättningen kommer att förhindra att skuggningar i verkligheten orsakas
vid dessa bostäder.
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Figur 12-7. Skuggningsmodellering för alternativ 1 med 27 kraftverk.

Alternativ 2
Alternativ 2 för Böle vindkraftpark bedöms inte orsaka betydande negativa
skuggningskonsekvenser för fasta eller fritidsbostäder i vindkraftparkens
närliggande område. Inom skuggningszonen 8 h/a finns en byggnad som enligt
Lantmäteriverkets terrängdatabas är en fast bostad men som enligt
terrängbesök är en jaktstuga. Inom skuggningszonen 8 h/a finns även fem
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Inom sk
fritidsbo
ostäder. Skuggningsko
onsekvense
erna för dessa bostäd er kommerr att vara
små och
h lindras yttterligare a
av att den befintliga skogen
s
me llan projek
ktområdet
och bos
sättningen kommer attt förhindra
a att skugg
gningar i v
verkligheten
n orsakas
vid dess
sa bostäderr.
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Figur 12
2-8. Skuggn
ningsmodelllering för alternativ
a
2 med 23 krraftverk.

12.6 Lindrring av ko
onsekvenserna
Bullerko
onsekvenserna
n
vindkra
aftparken
har
be
eaktats
redan
r
i
från
planerin
ngsskedet vid
v valet occh placering
gen av krafftverken förr att riktvärdena för
buller in
nte ska överskridas.
Bullerko
onsekvenserna underr anläggnin
ngen av vindkraftpa
v
arken kan minskas
genom noggrann planering a
av arbetet samt geno
om att anv
vända mask
kiner och
metoder som
m ger upph
hov till lite
et buller. Överskottsm
Ö
massor som
m uppstår
arbetsm
under schaktnings
s
sarbetena kan vid behov anvä
ändas som bullerskyd
dd under
arbetet. Sannolikheten för attt de behövs
s är dock mycket
m
liten
n.
ativ 1 finns
s det tre friitidsbostäder som inte
e konstaterrats vara ja
aktstugor
I alterna
precis vid
v det mod
dellerade bu
ullerområde
et 40 dB(A
A) och i alte
ernativ 2 är dessa 2
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st. Sa
amtliga fritidsbostäde
er är beläg
gna Norr om
o
Teuvav
vägen och invid Böle
e
skjutbana. Efterrsom bygg naderna in
nte är belägna på ett områd
de som ärr
dsbosättnin
ng tillämpas
s Miljöminis
steriets pla
aneringsrikttvärden förr
planerrat för fritid
fast bo
osättning på
p byggnad
derna. Byggnadernas läge invid
d stamväge
en samt en
n
skjutbana bedöm
ms vara lin
ndrande förr de bullerrkonsekven
nser som uppstår
u
vid
d
dkraftverke
en är i drifft. Bägge alternativen
a
n kan därm
med anses
s
objektten då vind
vara genomförba
g
ara.
Utgång
gsljudnivån
n i de mod
derna vindk
kraftverken kan vid b
behov begrä
änsas med
d
hjälp av
a kraftverrkets reglerr- och styrrsystem, så
å att ljudniv
vån kan hå
ållas underr
gränse
erna för riktvärden och rekom
mmenderade värden när det blåser
b
från
n
vindkrraftverket mot
m konsek
kvensobjekttet.
Störan
nde skuggo
or undviks enklast genom
g
plac
cering av vindkraftve
erk på ettt
tillräck
kligt långt avstånd
a
förr att inte ge
e upphov till störninga
ar.
I likhe
et med bulller är skug
ggning ett fenomen
f
som kan up
pplevas som
m störande
e
även om de angivna
a
r iktvärdena underskrrids. Ifall konsekven
nserna av
v
ör bostäde
erna och fritidsbostä
äderna up
pplevs störrande kan
n
skuggbildning fö
kvenserna lindras g
genom att vidta så kallade regleringss
system förr
konsek
skuggminimering
g. Detta ärr en funktio
on som stä
änger av e
enskilda krraftverk förr
d kraftverk
ken kastar sstörande sk
kuggor så att de indik
kativa riktv
värdena förr
den tid
skuggbildning in
nte översk
krids eller fenomene
et inte up
pplevs som
m oskäligtt
nde.
störan
12.7 Osä
äkerhetsfa
aktorer i bedömning
b
gen
Osäkerheten i beräkning
gen av bullerspridn
ningen gä
äller osäk
kerheten i
ktnivån, bak
kgrundsbullret på motttagningsplatsen och i
emissionen, dvs. i ljudeffek
ntning till största de
elen osäke
erhet som beror på
å
fråga om ljudetts fortplan
eraturen i de
d olika lufftskikten oc
ch luftström
mmens turb
bulens. I utredningen
n
tempe
har ma
an bedömt att osäkerrheten i berräkningen gällande
g
lju
udnivån är högst cirka
a
+3 dB och lä
ägst -6 d
dB, på grrund av osäkerhete
er i statis
stiken om
m
a och i den
n faktiska bullerspridn
b
ningen. Sam
mmanfattniingsvis kan
n
vindförhållandena
dock
kon
nstateras
att
alla osäkerhe
etsfaktorerr
har
beaktats
i
det
beräkningen genom attt använda parametra
ar som har granskats med tanke
e
bullerb
på den
n högsta bu
ullernivån. Därför är det
d osannolikt att bulle
ernivån öve
erskrids.
När man
m
granska
ar bullermo
odellen bör man beak
kta att bulle
ernivåerna i modellen
n
inte förekomme
er samtid
digt övera
allt i vin
ndkraftpark
ken. Resu
ultaten av
v
m
i huvudsak
k en situation när d
det är medvind från
n
modelleringen motsvarar
m observa
ationspunk
kten. Bullernivåerna i tterrängen beror
b
i storr
vindkrraftverket mot
grad på
p vindförhå
ållandena.
Den slutgiltiga kraftverksty
ypen har in
nte fastställts och därrför är det möjligt attt
gsbullernivå
ån för dett kraftverk
k som väljjs är lägre
m
utgång
e än den nivå som
används i denna MKB.
om all mod
dellering är förknippad
d med osäk
kerhetsfakto
orer, varav
v en i detta
a
Efterso
fall av
vgörande faktor är v
val av vind
dkraftverk är det skä
äl att i enllighet med
d
Nykän
nen m.fl. (2013) utfö
öra mer de
etaljerade modellerin
ngar i sam
mband med
d
bygglo
ovshandling
gar och eventuella
a miljötills
stånd infö
ör valet av olika
a
kraftve
erksleveran
ntörer.
Att an
ngivna rikttvärden un
nderskrids behöver dock inte innebära att ingen
n
människa störs av
a vindkrafftparkens buller.
b
Det lågfrekventta bullret kommer
k
attt
ernativen. Speciellt ljjudnivåerna
a inomhus är osäkra
a
höras utomhus i båda alte
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eftersom
m modelleringen inte baserar sig
g på de berrörda huse ns egenska
aper utan
på en standardiserad vägg. Eftersom antalet
a
bostäder i den
nna zon är litet och
ocial- och Hälsovårdsm
H
ministeriets riktvärden
n för lågfrek
kvent inomhusbuller
även So
undersk
krids för alla hus uttom en ja
aktstuga ärr dock rissken för att någon
människ
ka skall kä
änna sig sstörd av projektet litten. En sto
or osäkerh
hetsfaktor
gällande
e det lågfre
ekventa bu
ullret är attt modelleringarna basser sig på beräknat
käll-ljud
d.
Osäkerh
heten i beräkningen
b
n av sku
uggbildning
gens utbre
edning uttgörs av
osäkerheten gällande anttalet solsk
kenstimmar och k
kraftverkens årliga
degrad. Äv
ven trädbe
eståndet in
nverkar i betydande grad och trädens
nyttjand
avskärm
mande efffekt har inte bea
aktats i beräkninge
en. Den verkliga
skuggbildningen ko
ommer san
nnolikt att vara
v
betydligt lindriga
are än resu
ultaten av
ngsmodelle
erna.
beräknin

13 KONS
SEKVENSER
RNA FÖR MÄNNISKO
M
ORS LEVN
NADSFÖRH
HÅLLANDE
EN OCH TR
RIVSEL
13.1 Kons
sekvensme
ekanismer
r
Vid bed
dömningen av konse kvenserna för människorna be
ehandlas projektets
p
konsekv
venser för människors
m
s levnadsförrhållanden och trivsel . Med kons
sekvenser
för levn
nadsförhålla
andena och
h trivseln avses
a
kons
sekvenser som riktarr sig mot
människ
kor, olika samfälligh
heter och samhällett och som
m ger upphov till
förändringar i mä
änniskornass dagliga liv och i trivseln i boendemiljön (s.k.
enser).
sociala konsekve
Konsekv
venserna av proje ktet kan rikta sig direkt mot mä
änniskors
levnadsfförhållande
en och triv sel, men de
d kan ock
kså rikta siig mot till exempel
naturen och landsk
kapet och p
på så sätt påverka
p
människorna indirekt.
Vindkrafftparkers ty
ypiska kon
nsekvenser för männis
skors levna
adsförhållanden och
trivsel uppstår
u
till följd
f
av de förändringar som pro
ojektet ger upphov till och som
kan rikta
a sig mot:







boen
ndetrivseln (fast bosattta och sem
mesterinvån
nare)
rekre
eationsanvändningen av projektområdet oc
ch möjlighe
eterna att utöva
u
fritid
dsintressen
de frramtidsrisk
ker, den oro
o och de ho
otbilder som
m människo
orna upplev
ver
områ
ådets ansee
ende
samhällena och
h deras utv
vecklingsförrutsättninga
ar
sysselsättninge
en och närin
ngarna

ken har de konsekven
nser som riktar sig mo
ot människ
korna nära samband
I praktik
med de övriga konsekvenserrna av pro
ojektet och utgör en sammanfattning av
nas övergripande upp
plevelse av de förändriingar som p
projektet medför.
m
invånarn
Konsekv
venser för människo
orna kan uppkomma
u
redan viid planerin
ngen och
bedömn
ningen av ett
e projektt, till exem
mpel i form av oro occh osäkerh
het bland
invånarn
na beträffande framtid
den. Oron och
o
osäkerheten kan hänföra sig
g till både
ett okänt hot och
h till kuns kap om ev
ventuella eller
e
sanno
olika konse
ekvenser.
o
motsttånd mot förändringar inte
Därför handlar invånarnas rädsla och
digtvis enb
bart om attt försvara de egna intressena,, utan orsa
aken kan
nödvänd
även vara mångsidig kunsskap om de lokala förhålland
dena, riske
erna och
eterna. Oro
ons följder för individen och sam
mhället är även obero
oende av
möjlighe
huruvida
a rädslan enligt
e
en ob
bjektiv gran
nskning är motiverad
m
e
eller inte.
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13.2 Utg
gångsdata
a
Projek
ktets konse
ekvenser fö
för människors levna
adsförhållan
nden och trivsel harr
bedöm
mts på ba
asen av befintliga uppgifter och uppg
gifter sam
mlat underr
bedöm
mningsproce
essen. Som
m utgångsd
data för bedömninge
en används
s uppgifterr
om markanvänd
m
dning, bosä
ättningen och fritids
sbyggnaderrna i området samtt
uppgiffter som produceratts i samb
band med bedömnin
ngen av de övriga
a
konsek
kvenserna.
Som stöd
s
för arbetet med a
att bedöma konsekven
nserna för m
människan och för attt
klarläg
gga inställningen til l projektett hos inv
vånarna occh fritidsin
nvånarna i
närom
mrådet har en
e brevenk
kät genomfö
örts vårvinttern 2014 o
och en web
bbenkät vid
d
årsskifftet 2014-2
2015. Svarren till enkäten har utnyttjats sspeciellt i id
dentifiering
g
av de mest betyd
dande konssekvenserna
a för människor.
enkät
Breve
Breven
nkäten gen
nomfördes så att ma
an även in
nkluderade informatio
on om den
n
planerrade vindk
kraftparken i Pjelax, eftersom vindkraftp
parkerna gränsar
g
tilll
varand
dra. Området för P
Pjelax vind
dkraftpark är beläge
et sydväst om Böle
e
vindkrraftpark. Miljökonsekv
vensbeskriv
vningen tilll Pjelax vin
ndkraftpark
k blev klarr
sommaren 2014
4. Planutka
astet för vindkraftpa
arken var till påsee
ende 1.4.-2015. Pjela
ax vindkra
aftpark be
estår i nu
uläget av 18 kraftv
verk. Efterr
30.4.2
genom
mföringen av
a brevenk
käten har MKB-programmet ti ll Böle vin
ndkraftpark
k
utarbe
etats. I pro
ogrammet presentera
ades projek
ktalternativ
v som ska bedömas.
Samplet för invå
ånarenkäte
en bestod av
a 500 hushåll i projjektområde
ets närhet.
esvarade in
nvånarenkäten vilket innebär en
n svarsresp
pons på 26
6
132 personer be
%.
3 procent ffast bosatta invånare
e
Av dem som besvarade in vånarenkäten var 83
7 procent frritidsinvåna
are. Av dem
m som besv
varade enk
käten bor 52 procent i
och 17
Närpes
s eller ägerr ett fritidsh
hus där. Av
v dem som besvarade
e enkäten bor
b 2 % på
å
under en kilometers avstån
nd, 23 % på 1-2 kilo
ometers av
vstånd, 53 % på 2-4
4
kilome
eters avstånd och 6 % på över 4 kilometerrs avstånd från vindkraftparken.
Svarsp
personerna hade i me
edeltal bottt i områdett eller ägt e
ett fritidshu
us där i 31
1
år. Un
ngefär 20 procent
p
had
de bott i om
mrådet eller ägt ett frritidshus dä
är i mer än
n
50 år och 10 prrocent i m indre än fe
em år. Av
v dem som
m besvarad
de enkäten
n
uppgav 45 % att Böle projektom
mråde var beläget närmare eller
e
båda
a
ktområden var beläg
gna lika långt från
n svarperssonens bo
ostad ellerr
projek
fritidbo
ostad.
Frågorrna i invån
narenkäten berörde bakgrundsin
b
nformation om svarsp
personerna
a
samt den nuv
varande a
användningen av projektområ
ådet, åsik
kterna om
m
k
konsekvens
ser,
inställningen
till
proje
ektet
och
h
vindkrraftparkprojjektets
inform
mationen. I enkäten a
användes både
b
flerva
alsfrågor occh öppna frågor
f
som
m
invåna
arna fick besvara
b
frittt. En kortffattad besk
krivning av
v projektett bifogades
s
enkäte
en.
Webe
enkät
För insamling av
v lokal om
mrådeskännedom samt invånare
es attityderr gentemott
et grundade
es även en kartbasera
ad internetf
tförfrågning
g angående
e
vindkrraftprojekte
Böle vindkraftpa
v
ark. FCGis -applikationen har varit
v
öppen
n t.o.m. 30.1.2015.
Intress
serade had
de möjlighe
et att anon
nymt framfföra sin åssikt på karttan, så attt
den överförs
ö
som
s
geog
grafiskt be
estämd information till MKB--konsulten.
Tillsam
mmans 251
1 personerr bekantade sig med
d och 60 p
personer svarade
s
på
å
förfråg
gningen.
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13.3 Nuläge
13.3.1 Bos
sättning i projektområ
p
ådets närom
mgivning
Utifrån Lantmäterriverkets tterrängdata
abas finns
s det tre
e bostadsh
hus eller
ostäder på projektom
mrådet för den plane
erade vind
dkraftparke
en. Enligt
fritidsbo
terrängb
besök är samtliga
s
d
dessa hus jaktstugor avsedda för enbartt tillfällig
övernatttning.
Utanför projektområdet men inom två kilometer från
f
projek
ktområdet finns
f
131
fasta oc
ch åtta fritidsbostäderr. I huvuds
sak koncentreras desssa fasta bo
ostäderna
till närrheten av riksväg 8. Den fasta bos
staden som
m ligger närmast
projekto
området fin
nns i nordo st intill Finnsåsbergett på ett avsstånd på 600 meter
från pro
ojektområdet. Enligt d
den prelimiinära layou
uten i alterrnativ 1 ligg
ger detta
hus 1000 meter från närm
msta kraftv
verk. De närmaste fritidbostäderna är
p
ådet och Teuvavägen
T
n på ett avsstånd av knappt
k
en
belägna norr om projektområ
er från de närmaste
n
k
kraftverken
n. Fritidsbos
städerna ärr belägna invid Böle
kilomete
skjutban
na.
Projekto
området om
mges av b
byar, åkrarr och skog
gsmark. M indre tätorter eller
bebygge
elser i närh
heten av v
vindkraftparrksområdett är Pjelax och Böle i Närpes,
Perälä i Teuva och
h Mörtmark
k i Bötom samt Tjöck i Kristinesttad. Pjelax och Böle
byar ligger cirka tre
t
kilometter väst-sy
ydväst om projektomrrådet. Perä
älä ligger
em kilometer nordöstt om proje
ektområdet. Mörtmark
k ligger kn
nappt tre
cirka fe
kilomete
er i sydöstt och Tjöck
k by är be
elägen söder om proj
ojektområde
et på ett
avstånd av cirka sjju kilomete
er.
13.3.2 Soc
cial använd
dning
Projekto
området är i ekonomissk och rekrreationsmäs
ssig använd
dning av markägare
m
samt närboende.
n
Skogsbru
uk samt täktverksa
amhet är de huvudsakliga
ekonomiska använ
ndningsform
merna på projektomr
p
rådet. Omrrådet använ
nds även
pplockning,, friluftsvisttelse, naturriakttagelse
er och joggiing.
för bär- och svamp
Enligt svaren kä
ände 55 % av dem
d
som besvarad
de invåna
arenkäten
området an
ntingen my
ycket bra och hade rört sig väldigt mycket på
projekto
områdett (15 %) eller
e
tämlige
en bra och
h hade rört sig där i n
någon mån
n (38 %).
Av dem
m som bodde på under fyra kilometters avstå
ånd kände
e 78 %
projekto
området my
ycket eller tämligen bra.
b
Av alla svarsperso
oner använ
nder över
68 % området
o
fö
ör bärplock
kning, friluftliv eller joggning o
och iakttag
gelser av
naturen.
13.4 Meto
oder för be
edömning
I början
n av bedöm
mningen ha
ar projektets centrala konsekve nser för människan
m
identifie
erats. Vid id
dentifiering en utnyttja
ades bl.a. de
d åsikter o
och utlåtan
nden som
fåtts om
m MKB-prog
grammet, ä
ärenden som
m dök upp på mötet fö
för allmänheten som
ordnade
es under MKB-progrrammets påseendetid
p
d, samt ssvar till brev- och
webbenkäten.
dömningen av konsek
kvenserna för männis
skan har m
man sträva
at till att
Vid bed
utreda de områd
den och befolknings
sgrupper som
s
man kan bedöma att
venserna riktas mot som krafttigast. Vid konsekven
nsbedömnin
ngen har
konsekv
man be
etonat projektområde
ets närområde, där man
m
även har antagit att de
övriga konsekvens
k
serna är so
om starkas
st. Vid bedömningen och jämförrelsen av
hur betydelsefulla konsekven
nserna för människan är har m
man som generella
ek och reg
gionala utb
bredning,
kriterierr tagit i beaktande konsekvensens storle
mängde
en bosättn
ning som konsekven
nsen riktas
s mot sa mt konsekvensens
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tidsmä
ässiga längd. Specielltt betydande är sådan
na beståend
de konsekv
venser som
m
orsaka
ar ansenlig
ga förändri ngar för ett
e utbrett område o
och/eller fö
ör en storr
befolkningsmängd.
ömningen av de socciala konse
ekvenserna har anvä
änts kvantitativa och
h
I bedö
kvalita
ativa resultat från a
andra kons
sekvenstyper, så so m konsekv
venser förr
nature
en, trafiken
n, landska pet och kulturmiljön
k
n, markanv
vändningen
n samt av
v
ökning
g av buller, skuggbild
dning och blinkningar
b
r. Vid bedö
ömningen beaktas
b
attt
även ett
e värde so
om är lägre
e än riktvärdet kan va
ara störand
de om lägett förändras
s
på ett avgörande
e sätt från n
nuläget.
Som stöd
s
vid be
edömningen
n av konse
ekvenserna för männiiskan används social-och hä
älsovårdsministeriets guide för bedömning
b
av konsek
kvenser för människorr
samt Institutet för välfärrd och hä
älsa THL:s
s handbok
k för bedö
ömning av
v
kvenser förr människo
or. Vid iden
ntifieringen av konsekv
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b
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vindkrraftverkens synlighe
och fritid
Landsk
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kvenserna är som mest
m
betyd
dande på områden, där mestt
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b
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ostäder. Med hjälp av
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etts hur människorna
a
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ver vindkraftverkens b
buller i sin livsmiljö.
l
Skuggningens ko
onsekvense
er för männ
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nadsförhåll anden och trivsel harr
mts genom att ge a
akt på kon
nsekvensom
mrådets kä
änsliga objjekt d.v.s.
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fritidsb
bostäder och den fassta bosättn
ningen. Kon
nsekvenserr av skuggningen harr
bedöm
mts på base
en av mode
elleringsresu
ultat som presenterat
p
ts i kapitel 12.
Konsekvenser förr jakt har b
bedömts i kapitel
k
20 i samband m
mningen av
v
med bedöm
kvenser förr viltet.
konsek
Projek
ktets konse
ekvenser fö
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13.5 Inv
vånarenkä
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vånare och
h fritidsbo
oende
13.5.1 In
nvånarnas synpunkterr på projek
ktets konsek
kvenser
ekvenser för
f boende
etrivseln
Konse
Av de personer som svara
ade på enk
käten var 31 % av den åsikte
en att Böle
e
on inverkan på bostadsområdets eller fritids
sbostadens
s
vindkrraftpark inte har någo
miljö. Cirka en femtedel ((19 %) an
nsåg att in
nverkan på
å trivseln skulle
s
vara
a
ganska
a positiv eller
e
myck et positiv, medan en tredjede
el (32 %) ansåg attt
inverk
kan på triv
vseln skullle vara ga
anska nega
ativ eller mycket ne
egativ ifalll
vindkrraftparken byggs
b
(Figu
ur 13-1).
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Figur 13
3-1. Svarsp
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e vindkrafttpark skulle
e inverka
på trivse
eln i boend
demiljön.

Svarspe
ersoner, so
om bor på under fyra kilo
ometers a
avstånd frrån Böle
projekto
område,
de
Böle
vindkrafftparks
k
konsekvens
ser
för
uppskattad
boendettrivseln varra negativa
are än de svarsperso
oner som b
bodde på ett
e längre
avstånd. Av de som
s
bodde nära Böle
e projektområde anssåg 27 % att Böle
n inverkan på boende
etrivseln. C
Cirka 7 % ansåg
a
att
vindkrafftpark inte har någon
inverkan
n på trivseln skulle va
ara ganska positiv eller mycket p
positiv, med
dan 52 %
ansåg att
a inverkan
n på trivse ln skulle va
ara ganska
a negativ e
eller mycke
et negativ
ifall vind
dkraftparke
en byggs (F
Figur 13-2).

Figur 13
3-2. Åsikter
r om Böle v
vindkraftpa
arks konsekvenser fö
ör boendetr
rivseln av
svarspersoner som
m bor på un
nder 4 km:s
s avstånd fr
rån Böle vin
ndkraftpark
k.

Av dem
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webenkäten uppskattade 26 % vindkrafftparkens
konsekv
venser för boendetriv
a mycket negativa o
och 11 % mycket
vseln vara
positiva. Sammanlagt 19 perssoner besvarade fråga
an.
kvalitet,
kvenser
för
omrrådets
rekreationsbruk,
m
miljöns
Konsek
bostads
sområdets
s anseend
de samt regionaleko
onomi och sysselsättning
I invåna
arenkäten utreddes invånarnas
s synpunkter på vind
dkraftparkp
projektets
konsekv
venser gen
nom flerva
alsfrågor och öppna frågor. I flervals
sfrågorna
bedömd
de invånarn
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ektets kons
sekvenser för totalt 20 olika
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användning, miljöns
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flervalsfrågorna bedömde svarsperso
onerna om konsekve
enserna var negativa
a
p
I de öppna
a frågorna ombads invånarna nämna de viktigaste
e
eller positiva.
positiv
va och nega
ativa konse
ekvenserna av vindkra
aftparksprojjektet.
På basen av en
nkäten ansser närboende att majoriteten
m
av vindkrraftparkens
s
venser kom
mmer att riktas
r
mot omgivning ens kvalite
et och mott
negativa konsekv
b
rådena i närheten an
nses vara ifall vindk
kraftparken
n
hur atttraktiva bostadsomr
byggs. Nästan hälften av
v svarspers
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ppskattade att vindk
kraftparken
n
erka negattivt eller mycket
m
negativt på la
andskapet, tystheten,,
kommer att inve
upplevelserrna i områd
det (Figur 13-3).
1
lugnett och naturu
De positiva konsekvense rna av vindkraftpar
v
rken anså
åg man riktas
r
mott
sättningen och ekono
omin i omrrådet. 45 % respektiv
ve 47 % uppskattade
e
syssels
att Pje
elax och Böle
B
vindkrraftparker kommer
k
attt inverka positivt eller myckett
positiv
vt på sysselsättningen
n och ekono
omin. I me
edeltal bedö
ömde en trredjedel av
v
svarsp
personerna att projekttet inte harr betydande
e konsekve nser.

Figur 13-3. Svar
rspersonern
nas åsikter
r om hur Pjelax
P
och Böle vindk
kraftparkerr
kar på olika funktionerr.
inverk
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Svarspe
ersoner, som
s
bodd
de på under fyra
a kilomete
ers avstånd från
projekto
området up
ppskattade konsekven
nser för alla
a faktorers del vara negativare
än svarrspersoner som bodde
e på ett lä
ängre avstå
ånd. Mest negativt bedömdes
b
vindkrafftparken att
a
påverk
ka områdets tystna
ad och ffriden, lan
ndskapet,
upplevelsen av naturen, boendetriv
vseln och områdetts anseen
nde som
h fritidsbosstadsområd
de (Figur 13
3-3).
bostadsområde och
ersoner som
m bodde nära Böle projektom
mråde anså
åg att de positiva
Svarspe
konsekv
venserna fö
ör ekonomin
n och sysse
elsättningen
n i områdett skulle varra mindre
än vad alla svars
spersonern
na ansåg. 33 % av dem som
m bodde nära Böle
projekto
område ans
såg att pro
ojektet inve
erkar positivt på ekon
nomin och 36 % att
projekte
et inverkar positivt på sysselsättningen i om
mrådet.

Figur 13
3-4. Åsikte
er om hur Pjelax och
h Böle vind
dkraftparke
er inverkar på olika
funktion
ner av sva
arspersone r som bor
r på under 4 km:s avstånd från
f
Böle
projekto
område.
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v
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dets fridfu llhet, tystn
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bedömdes projektet påverka möjligheter att idka friluftsliv samt jord- och
skogsbruk.
Vindkraftparkens för- och nackdelar
I öppna frågor fick svarspersonerna möjlighet att själva lista positiva och
negativa konsekvenser av vindkraftparken. 5 % uppskattade att vindkraftparken
inte orsakar några negativa konsekvenser medan 9 % uppskattade att
vindkraftparken inte orsakar några positiva konsekvenser. De negativa
konsekvenser som invånarna ansåg vara mest betydande var buller,
landskapsförändringar och störningar i naturen och speciellt i faunan på
området. De mest betydande positiva konsekvenserna var ur invånarnas åsikt
ökade arbetstillfällen, miljövänlig energi samt skatteintäkter och annan
regionalekonomisk nytta för området (Tabell 13.1).
Tabell 13.1. Svarspersonernas åsikter om vindkraftparkens för- och nackdelar.
Fördelar

Nackdelar

Fler arbetstillfällen (22)
Miljövänlig, ren energi (21)
Skatteintäkter mm. nyttor för området (14)
Nya och förbättrade vägförbindelser (8)
Bättre än kärnkraft (7)
Inkomster för mark- / skogsägare (2)
Ökad självförsörjning inom energi (2)

Ökat buller (28)
Konsekvenser för landskapet (16)
Störningar för flora och fauna (15)
Ljus och blinkningar (7)
Hälsokonsekvenser (6)
Skogens splittring och försvinnande (5)
Kraftlinjer som byggs (5)
Nya vägar som byggs och ökad trafik (5)
Sänkt fastighetsvärde (4)
Negativa konsekvenser för jakten (3)
Störningar i mobilnätet och tv-bilden (3)
Störningar av rekreationsanvändningen
(3)
Förhöjda elpriser (2)

Inga positiva konsekvenser (12)

Inga nackdelar (6)

13.5.2 Inställningar 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 47 % helt eller delvis av samma åsikt om påståendet
att området i Böle lämpar sig för byggandet av vindkraftverk. Till samma
påstående svarade 32 % att de var delvis eller helt av skild åsikt. Av dem som
bor på under fyra kilometers avstånd från Böle projektområde ansåg 32 % att
Böle passade som vindkraftsområde och 51 % att det inte passade.
Då man bad svarspersonerna att förhålla sig till påståendet ”Vindkraftprojektet i
Böle borde genomföras och 30 vindkraftverk byggas med en total kapacitet på
cirka 100 MW” var 44 % helt eller delvis av samma åsikt, medan 33 % var helt
eller delvis av annan åsikt. Av dem som bodde på under fyra kilometers avstånd
från Böle projektområde var 31 % av den åsikten att Böle vindkraftprojekt
borde förverkligas och 51 % av den åsikten att det inte borde förverkligas.
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Av svarspersonern
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Figur 13
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bosättning. Man önskade att servicevägarna så långt som möjligt skulle placeras
i samband med befintliga vägar och att kraftledningarna skulle förverkligas som
jordkabel. Invånarna ville även att grundvattenområden och fåglars
häckningsområden beaktas vid placeringen av kraftverk.
I fråga om elöverföring önskade invånarna att projektörer i området skulle
samarbeta så mycket som möjligt. Man framförde önskemål om att
kraftledningar och elstationer som byggs i samband med projekten kunde
förverkligas som gemensamma. Enskilda önskemål som framkom i enkäten var:






En direkt vägförbindelse borde byggas mellan Pjelax och Mörtmark.
Vägförbindelsen skulle förbättra tillgången till goda bärplockningsmarker
samt fungera som en genväg till Närpes centrum, där servicenivån är god
(simhall, butiker etc.).
Landskapskonsekvenserna är betydande i Mörtmark, där hela västra utsikten
är full av vindkraftverk. I flera svar bedömde man att tiotals vindkraftverk
kommer att vara synliga till den egna bostaden.
Den sällsynta lavskrikans häckningsområde bör bevaras.
Helheten, d.v.s. alla närliggande vindkraftprojektens sammalagda
konsekvenser, borde granskas.

I figuren nedan presenteras platser som enligt svaren till internetförfrågningen
är viktiga områden för bl.a. bär- och svampplockning, friluftsliv och iakttagelser
av naturen. De för invånarna viktiga områden är huvudsakligen belägna i
områdets nordöstra del.
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Figur 13-7. Objek
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en kilometers avstånd från de närmaste vindkraftverken. Dock är dessa stugor
samtliga jaktstugor avsedda för enbart tillfällig övernattning.
Konsekvenser för boendetrivseln under driftstiden
Ett stort antal faktorer påverkar boendetrivseln. Vindkraftparkens mest
betydande
konsekvenser
för
boendetrivseln
är
landskapsoch
bullerkonsekvenser samt konsekvenser av skuggbildning. Konsekvenserna riktar
sig speciellt mot dem, som bor i vindkraftparkens näromgivning. Mest negativt
till boendetrivseln påverkar enligt invånarenkäten vindkraftverkens ljud, bladens
rörelser och den förändringen i landskapet som härrör till vindkraftverken.
De förändringar som sker i landskapet är konkreta, eftersom de ställvis orsakar
en betydande förändring av när- och fjärrlandskapet samt av människornas
landskapsupplevelser. Förändringarna i landskapet kan även upplevas försämra
de närbelägna bostadsområdenas attraktivitet och dragningskraft. Beroende på
hur synliga vindkraftverken är kan landskapskonsekvenserna även komma att
rikta sig mot ett vidsträckt område.
I vindkraftparkens närområde är landskapskonsekvenserna som mest betydliga
på områden, där mest vindkraftverk är synliga. Enligt synlighetsanalysen har
några bostäder i bostadsområden norr om projektområdet (Österskogen och
Viiti) insikt till de nordligaste kraftverken (alternativ 1). Mellan de flesta
bostäderna och kraftverken finns dock trädbestånd, vilket minskar olägenheter
som härrör av förändringar i landskapet. I Mörtmark byn öst om projektområdet
syns kraftverken speciellt till bostäderna belägna på åkersätternas östra kant.
Flera vindkraftverk är synliga till byarna Pjelax och Bäckliden väst och nordväst
om projektområdet. Huvudsakligen är kraftverken belägna bakom skog och är
därmed inte särskilt dominerande i landskapsbilden. Enligt synlighetsanalysen är
kraftverken även synliga till mera avlägsna bostadsområden(Närpes centrum,
Perälä, södra Mörtmark och Tjöck). Likväl är vindkraftverken belägna långt
borta och dominerar inte landskapet. Därmed kan landskapsförändringarnas
betydelse för boendetrivseln som helhet anses vara lindrig. För enstaka
bostäders och fritidbostäders del kan landskapsförändringar dock vara upplevas
betydande.
Ljudet som vindkraftverken orsakar kan upplevas som obehaglig eller störande,
när den klassas som buller. Det finns inga absoluta decibelvärden för buller och
upplevandet av buller är alltid subjektivt. I olika situationer och omgivningar
kan ett likadant ljud upplevas på ett mycket olikt sätt. Ett jämnt ljud har
konstaterats störa mindre än varierande buller. Förluster i hörseln kan
förorsakas av ljudet som överskrider 80 decibel. En långtidig utsättning för
buller kan medföra störningar av sömnen och koncentrationen.
Anläggningen av vindkraftverken förändrar landskapet på projektområdet och i
dess närområde av i båda vindkraftparkalternativen. Enligt bullermodelleringar
underskrider bullernivåerna i bägge alternativen Statsrådets riktvärden för fasta
bostäder. Enligt bullermodelleringarna överskrids inte Miljöministeriets
riktvärden för buller vi byggnader som är i boendeanvändning. Social- och
hälsovårdsministeriets riktvärden för det lågfrekventa bullret inomhus
underskrids i bägge alternativen för alla objekt utom en jaktstuga. Att angivna
riktvärden underskrids behöver dock inte innebära att ingen människa störs av
vindkraftparkens buller.
Enligt skuggbildningsmodelleringen riktas de mest betydande skuggnings– och
blinkningskonsekvenserna till projektområdet, där det inte finns fast eller
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fritidsbosättning. Inom skuggningszonen 8 h/a finns inga byggnader i
bosendeanvändning. Skuggningen och blinkningar som härrör av bladens
rörelse kan dock upplevas som störande oberoende av om riktvärden
underskrids eller inte.
Vindkraftparkens negativa konsekvenser för boendetrivseln är i huvudsak
upplevda. Konsekvenserna riktar sig naturligtvis mest mot de invånare i
närområdet som upplever landskapskonsekvenserna eller ljudet från
vindkraftverken som störande. Eftersom bosättningen i närheten av
vindkraftparken är liten, är konsekvenserna av rätt liten betydelse. Invånarnas
upplevelser av konsekvenserna är dock individuella. Exempelvis upplevs
projektets konsekvenser inte som negativa av alla som bor i närheten av
projektområdet, men å andra sidan kan konsekvenserna upplevas negativa av
invånare, som bor på ett tämligen långt avstånd från projektområdet.
Olägenheter för boendetrivseln är större i alternativ 1 än i alternativ 2.
Skillnaderna mellan alternativen utgörs av skillnader i mängden vindkraftverk
(mindre mängder kraftverk betyder t.ex. mindre landskapskonsekvenser),
placeringen av kraftverken och i mängden vägar som byggs. Alternativ 2 består
av färre kraftverk och därmed är konsekvenserna för boendetrivseln lite mindre
än i alternativ 1.
13.6.2 Konsekvenser för rekreationsanvändningen
Av de som svarade på invånarenkäten kände 55 % till projektområdet och rörde
sig där mycket eller i någon mån. Projektområdet används för olika
fritidsintressen,
till
exempel
bärplockning,
friluftsliv
och
joggning,
naturobservationer och svampplockning. Projektområdet används i huvudsak för
allmän rekreation och friluftsliv. På området finns inga frilufts- och
utflyktsobjekt eller andra leder som upprätthålls av staten eller kommunen.
Rekreationsanvändningen av vindkraftparken kan rikta sig mot de vägar och
stigar som finns i området samt mot skogsterrängen.
36 % av svarspersonerna bedömde vindkraftparkens konsekvenser för
rekreationsbruk som negativa och 11 % som positiva. Av Böle projektområdes
närboende bedömde 53 % konsekvenser för rekreationsbruk som negativa och
endast 2 % som positiva. I praktiken är vindkraftparkens konsekvenser för
rekreationsbruk i projektområdet och dess näromgivning mycket lindriga.
Anläggningen av vindkraftparken förhindrar inte att man vistas på området eller
använder det för rekreation. Möjligheterna till bär- och svampplockning i
områden försvinner naturligtvis på de områden som bebyggs, men dessa
områdens totala andel av markarealen är dock liten. Anläggningen av
vindkraftparken förändrar dock miljön i de skogbevuxna områdena, och
förändringarna i landskapet samt ljuden och åsynen av kraftverken kan
upplevas som störande för rekreationsanvändningen. Eventuella rädslor som
hänför sig till hälsoriskerna kan också minska viljan att använda områdena för
rekreation. Att vindkraftverken byggs medför att miljön förändras för dem som
använder områdena för rekreation, men som helhet är konsekvenserna små.
Det finns inte betydande skillnader mellan alternativens konsekvenser för
rekreationsanvändningen. Skillnaderna mellan alternativen orsakas endast av
vindkraftparkens omfattning och antalet vindkraftverk och vägar som byggs. I
alternativ 2 är kraftverken färre och kraftverk byggs inte i de norra delarna av
projektområdet.
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13.6.3 K
Konsekvenser för fastig
ghetsvärde
en
ånarenkäten ombedd
des svarsp
personer bedöma hu
urdana kon
nsekvenserr
I invå
vindkrraftparken orsakar fö
ör fastighetters värde eller prise
er. 25 % av svaren
n
ansåg att vindkra
aftparken in
nte alls inv
verkade på fastigheterrnas värde eller priserr
i närom
mrådet, me
edan 32 % ansåg att inverkan var negativ och 9 % att inverkan
n
var po
ositiv.
Konsekvenser av
v vindkraftp
parken för fastighetsv
värden är ssvåra att be
edöma och
h
stighetsäga
are och -kö
öpare förhå
åller sig tilll
anknyter i betydande mån till hur fas
änhet. Dett finns få uppföljand
de studier och värderingar av
v
vindkrraft i allmä
fastigh
hetsvärden före och e
efter en vindkraftsetab
blering. I de
ökning som
m
en undersö
utförts
s i Sverige 2010 fann
n man en förminsknin
f
ng av fastig
ghetens värde på 2-4
4
%. Man
M
kund
de dock inte finn
na ett starkt sam
mband mellan nya
a
vindkrraftsetablerringar och prisutvecklingen på
å närliggan
nde fastigh
heter ellerr
indikattioner på att
a vindkra
aftsetablerin
ngarna gen
nom direktt eller indirrekt visuelll
påverk
kan orsakatt prisfallet.
13.7 Lindring av konsekven
k
nserna
De viktigaste
v
negativa konsekvens
k
serna som
m anläggn
ningen av
v
av de n
vindkrraftparken medför fö
ör männis
skorna är de föränd
dringar so
om sker i
landsk
kapet samtt vindkrafttverkens bullerkonse
b
kvenser o ch konsek
kvenser av
v
skuggbildning och blinkning
gar.
s negativa k
konsekvens
ser för män
nniskorna k
kan mildras genom attt
Vindkrraftparkens
man öppet
ö
inform
merar invå
ånarna i nä
ärområdet och fritidsh
husens äga
are om hurr
projek
ktet framsk
krider och d
den fortsattta planerin
ngen. Inforrmationens
s betydelse
e
framhä
ävs i synne
erhet unde r anläggnin
ngstiden, så
å att invån
narna känner till både
e
tidpun
nkterna för trafiken occh störninga
arnas varak
ktighet und
der anläggningen.
De neg
gativa kons
sekvensern
na för männ
niskorna ka
an mildras g
genom att man i mån
n
av mö
öjlighet beaktar invåna
arnas, fritid
dsinvånarna
as och marrkägarnas synpunkter
s
r
på var vindkrafttverken bo
orde placerras och vilka områd en som borde förblii
npunkterna beaktas i den fo
ortsatta pla
n
obebyggda. Syn
aneringen och man
nomiskt förrnuftiga lös
sningar som
m är godta
agbara med
d tanke på
å
efterstträvar ekon
miljön och anpas
ssade till de
et allmänna
a intresset.
konsekvens
serna unde
er anläggn
ningen av vindkraftp
parken kan minskas
s
Bullerk
genom
m noggrann
n planering
g av arbete
et samt genom att an
nvända ma
askiner och
h
arbets
smetoder som ger up
pphov till litet buller. Överskottssmassor so
om uppstårr
under schaktningsarbetena
a kan vid behov anv
vändas som
m bullersk
kydd underr
arbete
et. Sannolik
kheten för a
att de behö
övs är dock mycket lite
en.
Liksom
m buller är skuggning
g ett fenom
men som kan
k
uppleva
as störande trots attt
angivn
na riktvärde
en troligen
n underskrids. Ifall ko
onsekvense
erna av sku
uggbildning
g
för bo
ostäderna och fritidssbostäderna
a upplevs störande kan konse
ekvenserna
a
lindras
s genom att
a köra ne
er enskilda kraftverk för den tiid kraftverken kastarr
störan
nde skuggo
or så att de indika
ativa riktvä
ärdena förr skuggbildning inte
e
översk
krids eller fe
enomenet inte upplev
vs som oskä
äligt störan
nde.
13.8 Osä
äkerhetsfa
aktorer i bedömning
b
gen
Konsekvenserna för männiiskorna är flerdimens
sionella och
h det är i synnerhett
plevda kon
nsekvenserr, efterso
om upplev
velsen av
v
svårt att bedöma upp
kvenserna är subjekttiv. Olika personer
p
upplever
u
ko
onsekvense
er på olika
a
konsek
sätt, och
o
projektområdets b
betydelse i livsmiljön ser också olika ut. På
å grund av
v
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detta är en generaliserad bedömning av konsekvenserna alltid förknippad med
osäkerhet.
Människor kan även ändra uppfattning till
resultaten av konsekvensbedömningarna
händelser som är oberoende av projektet.
således delvis förbundna med tidpunkten för

exempel efter att ha tagit del av
eller på basis av nyheter eller
Konsekvenserna för människor är
bedömningen.

Tidpunkten för bedömningen påverkar också hur konsekvenserna upplevs. I
planeringsskedet är de förändringar som vindkraftparken ger upphov till i
livsmiljön fortfarande oklara, och det finns inte nödvändigtvis tidigare
jämförande erfarenhet av vindkraftverk. Till exempel kan det ljud som
vindkraftverken ger upphov till vara främmande och svårt att bedöma för
många invånare.
Eftersom projektets konsekvenser för människorna och bedömningen av dessa i
huvudsak
bygger
på
projektets
övriga
konsekvenser
och
konsekvensbedömningar, påverkar även osäkerhetsfaktorerna i dessa
bedömningen av konsekvenserna för människorna.
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14 KONS
SEKVENSER
R FÖR JOR
RDMÅN OC
CH BERGGRUND
14.1 Kons
sekvensme
ekanismer
r
Projekte
ets konsek
kvenser fö
ör jordmånen och berggrund en uppstå
år under
anläggningsskedett och gällerr byggplatserna för de
e konstrukttioner som krävs för
(vindkra
servicev
vägar,
vindkrafftparken
aftverk,
elstation).
På
vindkrafftparksområdet måste
e man byg
gga nya vä
ägar och isståndsätta befintliga
skogsbillvägar så att
a de lämp
par sig för tunga och breda tran
nsporter. I samband
med an
nläggningen av väg
gar avlägsnas växtlighet och lösa ytsk
kikt från
vägområ
ådet, elsttationer o ch byggnadsplatsern
na för fu
undamente
en. Efter
demonte
ernigen lä
ämnas väg
gar, uppsttällningsyto
or och fu
undament kvar på
byggnad
dsområdena. Även om byggn
nadsområde
en på sik
kt kan åttergå till
skogbru
uksmark antas den förändring
g som sker vara p
permanent i detta
bedömn
ningsförfara
ande.
14.2 Utgå
ångsdata
venserna för
f
jordmå
ånen och berggrund
den underr anläggningen av
Konsekv
vindkrafftparken bedöms
b
av
v en expe
ert som bedömer
b
k
konsekvens
serna av
markberredningsåtg
gärder utiffrån en be
eskrivning av
a de väg ar som be
ehövs för
projekte
et och av konstruktion
k
nernas fund
dament. Uttredningen av konsek
kvenserna
under driften omfa
attar eventu
uella risker för oljeläck
kage från sservicemask
kiner.
områdets jordmån och berg
ggrund utreddes u
utifrån Geologiska
Projekto
forsknin
ngscentralens geogra
afiska informationsma
aterial (GT
TK 2013a & GTK
2013b) och miljöfö
örvaltningen
ns OIVA-da
atabas.
14.3 Nuläge
14.3.1 Berrggrund
vekofennisk
ka skifferzo
onen i Österbotten,
Vindkrafftparksomrrådet hör ttill den sv
som upp
pstod för cirka 1 900 miljoner år sedan. Be
erggrunden
n på projek
ktområdet
består av
a glimmergnejs som
m är en metamorfos bergart (F
Figur 14-1)). Genom
områdes
s mellersta
a delar gå
år en intermediär metavulkani
m
itådra i sy
ydvästlignordostllig riktning
g. I nordvä
äst finns ett
e mindre område m
med rapak
kivi (GTK
2013a).
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Figur 14-1. Berggrunden i projektområdet och i näromgivningen (GTK 2013a).
(Ljusgrön= gabbro och diorit, brun= granit, grön= intermediär metavulkanit,
orange= glimmergnejs, gul= kvartsdiotit, turkos= meta-arkos, ljusorange=
rapakivi.)

14.3.2 Jordmån
Den vanligaste jordarten som täcker berggrunden i Österbotten är morän (Figur
14-2). På projektområdet är den vanligaste ytjordarten blandade fraktioner av
sten. Projektområdet består främst av grovkorniga jordarter men även
myrmarker och torv förekommer över stora områden. Torvmarkerna är till
största delen utdikade.
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Figur 14-2. Jordmånen i projektområdet och näromgivningen (GTK 2013b).
Byggteknisk klassificering: gul = blandade fraktioner av sten, huvudsakliga
fraktionen har ej bestämts , röd = berghäll, bergområde eller grova ytmaterial,
grön = tjockt eller tunt torvtäcke, streckad = yt-försumpningar

Sura sulfatjordar förekommer längs med Finlands kust inåt mot landet längs
med den linjen som i forna tider uppgjort kusten till Litorina havet. I
Österbotten förekommer sura sulfatjordar i huvudsak på områden belägna
under 60 m ö.h. Geologiska forskningscentralen (GTK) har inlett karteringen av
sura sulfatjordar och gjort en preliminär tolkning av var det vid kusten kan
finnas dessa jordar. På basen av GTK:s preliminära tolkingskarta är
sannolikheten för att det skall förekomma sulfatjordar på projektområdet är
mycket liten (Figur 14-3).
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Figur 14-3. San
nnolikheten
n för före
ekomst av
v sulfidjord
dar (GTK 2014) på
å
ktområdet och
o
dess nä
ärhet.
projek

Skyddade ge
eologiska fo
ormationerr
14.3.3 S
I omrrådet ellerr dess närrhet finns inga skyd
ddade geo
ologiska fo
ormationer.
Närms
sta värdefu
ulla morän , vind och
h strandformation elle
er skyddsv
värda berg
g
finns i Penikylä söder om
m Tjöck å på cirka
a 10 kilom
meters avs
stånd från
n
ktområdet.
projek
14.4 Mettoder för bedömnin
b
g
Utgåen
nde från attt områdetss berggrund och jorda
arter är va nligt föreko
ommande i
Österb
botten samt att sanno
olikheten fö
ör förekoms
st av sura ssulfatjordarr är myckett
liten på
p projekto
området gö
örs inga geotekniska undersökni
u
ngar inom ramen förr
MKB. Konsekven
nserna för jjordmånen och bergg
grunden un
nder anlägg
gningen av
v
konsekvens
serna av markberedn
m
ningsåtgärd
der utifrån
n
vindkrraftparken bedöms k
nuläge
esbeskrivningen och v
vindkraftparrkens tekniska plan.
Konsekvenserna för berggr und och jo
ordmån har bedömts a
av planerarre, geograff
maa från FC
CG Design och planering Ab.
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14.5 Kons
sekvenser av vindkr
raftparken
n
14.5.1 Berrggrund
venserna för
f
berggrrunden kan uppstå under an
nläggningsk
kedet av
Konsekv
vindkrafftparken och
o
är då direkta. På byggplatserna fö
ör kraftverrken och
servicev
vägarna fin
nns det intte bergsyto
or i dagen,, vilket be
etyder att man inte
behöverr utföra om
mfattande ssprängningsarbeten. Valet
V
av fu
undamentty
yp görs i
projekte
ets fortsattta planering
e
att geologiska u
undersökniingar har
gsskeden efter
gjorts i fält. På basen a
av utgångsuppgiftern
na är den
n lämpliga
aste och
en för fund
damentbygge stålbeto
ongfundam
ment som
kostnadseffektivaste metode
v
inte orsakar ko
onsekvense
er för berg
ggrunden. Ifall den
vilar på marken, vilket
valda ty
ypen av fun
ndament sk
kulle vara förankring
f
ulle konsek
kvenserna
i berg, sku
enligt bedömning
b
vara neg
gativa till sin karaktär, men små och
h lokala.
Konsekv
venserna riktas i det fallett mot be
ergsarter som är vanligen
förekom
mmande och
h andelen a
av projekto
området som utsätts fför konsekv
venser är
mycket liten. Ifall byggnadsa
arbeten rikttas mot berrggrunden, är konsek
kvenserna
eversibla.
långvariiga och irre
Under vindkraftparrkens driftsskede orsak
kas inga konsekvenserr för berggrunden.
parkens driift upphör är
ä det sann
nolikt att fu
undamenten lämnas
Efter attt vindkraftp
kvar oc
ch överhöljs. Det upp
pstår därm
med inte konsekvense
er för berg
ggrunden
utöver de
d som upp
pstått unde r anläggnin
ngsskedet.
14.5.2 Jorrdmån
venserna för jord månen uppstår
u
under anlä
äggningske
edet av
Konsekv
vindkrafftparken oc
ch är direktta, då ytskiiktet avlägs
snas på byg
ggnadsplattserna för
servicev
vägarna, uppställning
gsytorna, kraftverken
k
n samt elsstationen. Eftersom
sannolik
kheten för att
a det på projektomrrådet skulle
e förekomm
ma sura sulfatjordar
är myck
ket liten enligt
e
GTK,, bedöms projektet inte
i
orsaka
a konsekve
enser för
jordmån
nen i form av försurn
ning. Konse
ekvensens omfattning
g är lokal, eftersom
markberredningsåtg
gärderna b
begränsas till projekttområdet o
och specifikt till de
områden
n som bygg
gs.
Under v
vindkraftparkens drifttskede orsa
akas inga konsekven
nser för jorrdmånen.
Under servicen
s
av kraftverke
en hanteras maskinolja och and
dra kemikalier, men
risken fö
ör oljeläcka
age är obettydlig.
Efter attt vindkrafttparkens drrift upphörr kan byggområdena i princip åter
å
tas i
skogsbruksanvändning. Kon sekvensern
na för jorrdmånen b
bedöms do
ock vara
ngvariga, e
eftersom se
ervicevägarna och fun damenten sannolikt
irreversibla och lån
verhöljs.
lämnas kvar och öv
ndkraftpark
ks konsekve
enser för jordmånen bedöms va
ara negativ
va till sin
Böle vin
karaktärr, men efttersom jorrdmånen på
p projekto
området in
nte är känslig eller
sällsynt,, utan i Finland generellt förekomma
ande, bed
döms de negativa
konsekv
venserna va
ara små i b
båda alterna
ativen.
14.5.3 Sky
yddade geo
ologiska forrmationer
Den sky
yddsvärda geologiska
g
formation som är bellägen närm
mast projek
ktområdet
är beläg
gen på ett avstånd av
v ca 10 kilo
ometer. Vin
ndkraftpark
ken ger inte
e upphov
till mark
kberedningsåtgärder som kunde
e inverka på
p värdeob
bjektet på ett dylikt
avstånd. Därmed bedöms
b
dett inte uppsttå konsekvenser för o
objektet.
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14.6 Lindring av konsekven
k
nserna
Vindkrraftparkens
s konsekven
nser för jordmånen och berggru
unden har minimerats
m
s
genom
m att utny
yttja områ
ådets befin
ntliga vägn
nät i mån
n av möjlighet. Närr
kraftve
erksleveran
ntören till projektet har valts är det docck skäl attt optimera
a
vindkrraftparkens tekniska
a lösninga
ar, t.ex. genom sserviceväga
arnas och
h
vindkrraftverkens noggranna
a placeringa
ar och avvä
ägningar.
14.7 Osä
äkerhetsfa
aktorer i bedömning
b
gen
Betyde
elsen och utsträckning
u
gen av de konsekvens
ser som vin
ndkraftpark
ken medförr
för jorrdmånen oc
ch berggru
unden beror speciellt på det vald
da anläggn
ningssättet,,
som väljs
v
utifrån
n de geolog
giska underrsökningarn
na. Jordmå nen och be
erggrunden
n
på vindkraftverkens anlä ggningspla
atser har ännu inte
e utretts noggrant.
ntören är i nte bestäm
md, vilket betyder
b
attt konsekve
enserna förr
Vindkrraftsleveran
byggandet av fun
ndamenten inte kan detaljplanerras detta sk
kede.

15 KON
NSEKVENSER FÖR YT
T- OCH GR
RUNDVATT
TEN
15.1 Kon
nsekvensm
mekanismer
I anslu
utning till byggandet
b
a
av vindkrafftverkens fundament, vägar och jordkablarr
kan in
ndirekta olägenheter för ytvatttnen förorrsakas i n ärliggande områden.
Avlägs
snandet av
v ytjorden under byg
ggarbetet ökar
ö
tillfälliigt erosionen av den
n
schakttade jorde
en, vilket kan öka avrinningen och sed
dimentbelastningen i
vatten
ndragen. Om
O
byggn
nadsarbete
en berör sulfatjorda
ar kan även
ä
sura
a
vatten
nmassor rinna ut i vatttendragen.
Näring
gsbelastning
gen som fförorsakas av kalhygg
gen kan i teorin ge upphov tilll
eutrofiering av nedre
n
delen
n av vatten
ndrag och till
t följd av detta kan arter som
m
ering öka i antal och
h tränga undan
u
känssligare arte
er. I sjöarr
föredrar eutrofie
o
missgy
ynnar botte
endjur som
m
gynnar eutrofiering fiskar som äter plankton och
utrofiering bättre än fiskfaunan
f
i
behöver näring. Fiskfaunan i floder och åar tål eu
ämst kraftv
verkens gru
under) kan
n
sjöar. Eventuell grävning i sura sulfatjordar (frä
förorsa
aka försurn
ning och då
å förhindrarr lågt pH-vä
ärde fiskarn
na från att föröka sig.
Vindkrraftfundame
enten är cirka tre meter djupa och bö
as ovanförr
ör anlägga
grundv
vattenytan. Om gru
undvattenniivån liggerr högre b
bör grundv
vattennivån
n
sänkas
s kring fund
damenten i anläggningsskedet. Detta
D
kan fförorsaka grumling
g
av
v
grundv
vattnet. Lik
kaså kan g rävarbeten
n som utförrs i anslutn
ning till anlä
äggning av
v
vindkrraftverk, vä
ägar och ka
ablar på grrundvattenområdet på
åverka gru
undvattnets
s
kvalite
et och män
ngd. Konse
ekvensens betydelse beror blan d annat på
å hur nära
a
marky
ytan grundv
vattenytan ligger och på huruvid
da grundvatttnet står under
u
tryck
k
eller in
nte samt rik
ktningen fö
ör grundvatttnets ström
mning.
Konsekvenserna för yt- o
och grundv
vatten kan även upp
pkomma till följd av
v
ckage från maskiner
m
u
under anläg
ggning, driftt och demo
ontering.
oljeläc
15.2 Utg
gångsdata
a
15.2.1 Ytvatten
s konsekv
venser fö
ör ytvattn
net har
n
utvärderatts utifrån
Vindkrraftparkens
kartma
aterial
och
o
upp
pgifter
som
s
fås
s
från
miljöförv
valtningens
s
miljöin
nformations
ssystem (m
miljöförvaltn
ningens karrttjänst Herrtta 2013).
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I samba
and med na
aturutrednin
ngar har uttretts mera
a noggrant ifall det på området
finns småvatten
s
som ärr värdefulla i natturvårdshän
nseende eller ur
fiskeriek
konomisk synpunkt
s
e
eller småv
vatten som
m är skydd
dade med stöd av
vattenla
agen.
undvatten
15.2.2 Gru
en har bes
skrivits på
å basen av
v kartmate
erial och
Vindkrafftparkens grundvatte
uppgifte
er som har fåtts från miljöförvaltningens miljöinforma
m
ationssyste
em Hertta
(OIVA 2015).
2
Klassificerin
K
ata för gru
undvatteno
områdena
gen och positionsda
bygger också
o
på data som ha
ar hämtats i miljö- och
h geodatasy
systemet OIIVA. Som
källa ha
ar dessutom använtss skyddsplanen för grundvatte
enområden i Teuva
(Viitanie
emi, K. 201
14).
Kartlägg
gningen av
v källor gj ordes i sa
amband med utredn ingen av befintliga
uppgifte
er om grund
dvattnet occh terrängb
besök i samband med naturutred
dningar.
15.3 Nuläge
15.3.1 Ytv
vatten
kligen på huvudavriinningsomrrådet för
Böle prrojektområde ligger huvudsak
Bottenhavet kusto
område (8
83) och Närpes
N
å (39), nog
ggrannare sagt på
äckens
avrinning sområde
9)
och
Molnåsbäckens
Västerbä
(83.089
avrinnin
ngsområde (39.009). Västerbä
äckens avrrinningsomrrådes huvudsakliga
vattenfå
åra är La
appnäsdike t som har sin bö
örjan i LLappnäsmossen på
projekto
området. Molnåsbäcke
en mynnar ut i till Närrpes ås ned
dre lopp oc
ch Närpes
å mynna
ar ut i Knåp
pfjärden.
En
miindre
del
det
(ett
vindkrafttverk)
lig
gger
på
av
prrojektområd
tillrinnin
ngsområdett för Teuva
anjoki (38) på Molnås
s avrinning
gsområde (38.004).
(
Molnå mynnar
m
ut i Tjöck åss nedre lopp. Tjöck å mynnar ut i Norriifjärden i
Kristines
stad.
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Figur 15-1. Tillrinningsområdena i närheten av projektet (OIVA 2013).

Tjöck ås och Närpes ås hydrologiska nyckeltal på de ställen där
delavrinningsområdena mynnar ut i frågavarande å, finns presenterade i nästa
tabell (Tabell 15.1).
I tabellen finns också de hydrologiska uppgifterna för
Västerbäckens vattenområde.
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Tabell 15.1. Hydrologiska nyckeltal för Tjöck ås nedre lopp, Närpes ås mellersta
del och Västerbäckens avrinningsområde
Huvudflodområde

Utlopp

Tjöck ås nedre lopp,
Tiukka
Närpes ås mellersta
del, Allmänningsforsen
Pjelaxfjärden

38
39
83

Areal

Mq

MHq

MQ

Andel
sjöar

Toppflöden
MHQ

km2

l/s/k
m2

l/s/k
m2

m3
/s

%

l/s/km2

5,4
2
8,8
1
0,5

520,45
934,35
46,98

0

85

0,42

68

0

95

Enligt
åtgärdsprogramsförslag
för
vattenvården
i
Isojoki-Tjöck
ås
vattendragsområde (utkast 30.9.2014) är den ekologiska statusen för Tjöck å
”måttlig” (liksom vattenkvaliteten) och målet är att god status uppnås senast år
2021. De väsentliga frågorna handlar om diffus belastning, markbunden
försurning och morfologiska förändringar. Fiskar och bottendjur indikerar hög
eller god status, men algpåväxten indikerar måttlig status.
Tjöck å har en tämligen mångsidig fiskfauna. I ån förekommer bl.a.
försurningskänsliga arter såsom stensimpa och havsöring. Å andra sidan utsätts
ån för en kraftig belastning som sänker kiselalgklassificeringen. Belastningen
märks även i åns vattenkvalitet eftersom näringshalterna, särskilt för fosfor, är
höga (Tabell 15.2). I nedre loppet finns även sura sulfatjordar men deras
betydelse för åns ekologiska situation är liten. Den diffusa belastningen som
uppstår i avrinningsområdet i Tjöck ås nedre lopp är för fosfors del >40
kg/km2/a och för kväves del 600-800 kg/km2/a.
Tabell 15.2. Tjöck ås vattenkvalititet (OIVA 2015, punkt ”Tiukka mts”)
År

Konduktivitet

pH

Färg

6,5
6,8
5,8
6,6
6,5
6,4
5,5
7,4

mg
Pt/l
230
233
258
190
274
236
150
420

mS/m
2000
2010
2012
2013
2014
Medeltal
Min
Max

10
11
8
10
10
10
4
16

CODM
n

Tot.N

Tot.P

Järn

Fast
substans

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

mg/l

30
30
41
28
31
32
17
51

2050
1488
1825
1660
1532
1700
860
4000

161
118
77
101
90
108
55
340

2825
2300
1850
2260
2180
2277
1300
5800

13
18
12
19
15
7
51

Enligt åtgärdsprogramförslaget för vattenvården i Närpes ås vattendragsområde
(utkast 17.12.2014) är fosfor- kväve- och fastsubstanshalterna höga. Den
ekologiska statusen för Närpes ås nedre lopp är ”otillfredsställande” (liksom
vattenkvaliteteten, Tabell 15.3) och målet är att god status uppnås senast år
2027. För Närpes ås nedre lopp är diffus belastning av fosfor mera än 40
kg/km2/a och belastning av kväve >800 kg/km2/a. Närsaltsbelastningen i
Närpes å har sitt ursprung i huvudsak i åkerodlingen.
I området av Närpes å finns rikligt med sura sulfatmarker. Problemet med sura
sulfatmarker är störst vid Närpes ås nedre lopp och vid Molnåsbäcken. Även
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Närpes ås fiskar, bottendjur och kiselalger indikerar endast otillfredsställande
eller högst måttlig status.
Den ekologiska statusen för Molnåsbäcken är ”dålig” (liksom vattenkvaliteteten)
och målet är att god status uppnås senast år 2027. Ån har inget eget
fiskbestånd.
Tabell 15.3. Närpes ås vattenkvalititet (OIVA 2015, punkt ”Närpiönjoki mts.
6761”)
År

Konduktivitet

pH

Färg

2010
2011
2012
2013
2014

14
14
13
13
16

5,9
5,7
5,7
6,3
6,3

mg
Pt/l
198
210
213
179
195

Medeltal
Min
Max

14
4,9
28

5,9
4,8
7,2

200
120
330

mS/m

CODMn

Tot.N

Tot.P

Järn

Fasta
partiklar

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

mg/l

27
29
31
26
27

2142
2175
2379
2108
2277

86
90
69
117
88

1617
1845
1664
2085
1677

15
19
13
18
14

28
18
52

2240
1300
3600

92
44
270

1800
840
3700

17
3
70

Västerbäcken behandlas inte alls i regionens åtgärdsprogram (åtgärdsprogram
för kustvatten och de små vattendragen). Åns vattenkvalitet har undersökts
endast år 2000 (Tabell 15.4). Enligt data är vattnet väldigt närings- och
humusrikt. Konduktiviteten har också varit hög, antagligen till följd av diffus
belastning från Pjelax by. Surhetsgraden har varit lägre än i Närpes å.
Tabell 15.4. Västerbäckens vattenkvalititet (OIVA 2015, punkt ” Vicklen”)
Datum

Konduktivitet

pH

mS/m
18.4.2000
6.6.2000
6.7.2000
31.7.2000
13.8.2000
21.8.2000
5.9.2000
Medeltal
Min
Max

10
18
22
19
52
16
28
24
10
52

5,6
6,5
7,1
6,7
6,8
6,6
6,8
6,6
5,6
7,1

Tot.P

Järn

Fasta
partiklar

µg/l

µg/l

µg/l

mg/l

1600
2800
5300
2200
5000
1900
5500
3471
1600
5500

86
91
300
220
220
190
400
215
86
400

Färg CODMn Tot.N
mg
Pt/l
180
180
260

mg/l
29
36

300

33

180
220
180
300

33
33
29
36

1300
1300
2700
5100
2600
1300
5100

-

På projektområdets södra del finns ett småvatten, Bredmossträsket, vars storlek
är under ett hektar. Vattendraget befinner sig på ett privat naturskyddsområde,
Bredmossen (YSA200988). Bredmossträsket mynnar från norra delen via
skogsdiken till Lappnäsbäcken.
15.3.2 Grundvatten
På projektområdets östra del finns två grundvattenområden (OIVA 2015)
Kankaanmäki A (1054552A, I-klass) och Kankaanmäki B (1054552B, I-klass)
(Tabell
15.5).
Grundvattenområdena
är
klassade
som
viktiga
för
FCG Planering och design Ab
Företagaregatan 12, PB 187, 65101 Vasa
Tel. 010 4090, fax 010 409 6999, www.fcg.fi

FO-nr 2474031-0
Helsingfors

FCG PLANERING OCH DESIGN AB

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

138 (268)

vattenförsörjningen. Enligt kartgranskningen strömmar grundvattnet från
projektområdets östra del i riktning mot grundvattenområden Kankaanmäki A
och B.
Tabell 15.5. Grundvattenområden på projektområdet.
Namn

Nummer

Klass

Storlek (ha)

Uppskaddad mängd
grundvatten, m3/d

Kankaanmäki A

1054552A

I

0,53

300

Kankaanmäki B

1054552B

I

0,91

900

Närpes och Östermark har utarbetat en skyddsplan för grundvattenområdena
(Viitaniemi, K. 2014). Enligt skyddsplanen består grundvattenområdet av en ås
med relativt tjocka bildningslager. Åsen är delvis moräntäckt. En bergströskel
delar området i två delar. Området begränsas av myrar, åkrar och Teuva ådal.
Grundvattenområdets totalareal är 4,14 km2 och arealen till bildningsområdet
1,43 km2. Området bildar uppskattningsvis 1 200 m3/d grundvatten.
På området verkar Närpes Vatten Ab, Kankaanmäki och Perälä vattentäkter
samt Salonpää vattendelägarlag. En fjärde vattentäckt, Viiti, är ej längre i bruk.
Kankaanmäki vattentäkt är uthyrd åt växthusodlare och vattnet används endast
till bevattning. Vattenkvaliten här är svag, innehållande bakterier och humus. År
2012 var vattenuttaget 147 m3/d. Täkten har tillstånd till ett uttag om 300 m3/d
enligt Västra Finlands vattendomstol från 1980.
Närpes Vatten Ab:s Perälä-täkt har tagits i bruk 1982. Täkten är försedd med
manganavskiljning, men denna rening är inte i bruk. Det sker strandinfiltration
från Teuva å vid täkten. Tidigare gjordes konstgjort grundvatten genom att
pumpa upp vatten i en närbelägen marktäkt. Täkten har tillstånd till ett uttag
om 900 m3/d enligt Västra Finlands vattendomstol från 1980. Vatten av god
kvalitet fås dock enbart ca 300–400 m3/d. År 2012 togs 219 m3/d grundvatten.
Vattnet används endast för bevattning och säljs till odlarna när Kankaanmäki
täkten inte kan producera behövliga mängder.
Salonpää vattendelägarlags täkt är en källbrunn. Brunnen används av ett fåtal
hus. Uttaget är ca 3-4 m3/d.
Enligt skyddsplanen strömmar grundvattnet mot nordväst och sydöst från
bergryggen i mitten. Vid Kankaanmäki A har grundvattennivån följts upp med
tre grundvattenrör. Vid det nordligaste röret (provrör 2) har grundvattennivån
2005-2013 varit på nivån 38,2 m (N2000), när markytan ligger på 39,16 m
(N2000). Grundvattennivån har tidvis gått över markytan och som lägst 1,9 m
under markytan.
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Figur 15-2. Grundvattnets nivå vid Kankaanmäki (A) provrör 2 under åren 20052013. Linjen betecknar grundvattennivån och linjen markytans nivå.

Vid det sydligaste röret (provrör 19) har i medeltal grundvattennivån under åren
2005-2013 varit 38,3 m (N2000) när markytan är på 39,27 m (N2000).
Grundvattennivån har tidvis gått över markytan och som lägst 3 m under
markytan.
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Figur 15-3. Grundvattnets nivå vid Kankaanmäki (A) provrör 19 under åren
2005-2013. Linjen betecknar grundvattennivån och linjen markytans nivå.
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Figur 15-4.
1
Grundvattenom
mråden Kan
nkaanmäki A och B i förhållande till
projekto
området samt de plan
nerade krafftverksplats
serna och s
serviceväga
arna. Den
hydrolog
giska infor
rmationen samt plattser för pr
rovrör 2, 5 och 19 är också
inritade på kartan. Kankaa nmäki, Perälä och Salonpää
S
v
vattentäkte
er är för
närvarande i bruk (Viitaniem i, K. 2014).

De grun
ndvattenom
mrådena som
m är belägna närmast men utan
nför projek
ktområdet
är Vitbe
erget (1054
4504, klass I) och Isomäki (1028
8752, klasss I). Vitberg
get ligger
en kilom
meter norr om projek
e sidor av riksväg 8. Isomäki
ktområdet,, på bägge
grundva
attenområde är bel äget på fem kilom
meters av
vstånd syd
dost om
projekto
området.
Enligt la
antmäteriverkets dattabas finns
s inga brun
nnar på p rojektområ
ådet. Det
finns två källor på
å området; en på gru
undvattenom
mrådet Kan
nkaanmäki och den
e skogsdu
unge cirka 8
800 meter öst-sydöst om Bredm
mossträsket.
andra i en
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15.4 Mettoder för bedömnin
b
g
15.4.1 Ytvatten
ktets
närrsaltsbelasttning
(P--tot,
N-to
ot)
har
beräknats
enligtt
Projek
enhets
sbelastningarna
KALLE-mo
odellen
(Finér
al.
20
010),
därr
i
et
tilläggsbelastning
gen relatera
as till nuvarande närsaltsbelastn
ning utgåen
nde från attt
sbelastningen på ytva
attnen mottsvarar enh
hetsbelastn ingen från kalhyggen
n
enhets
(Tabell 15.6). Konsekvens
K
serna för fiskbestånd
f
det har be
edömts på basen av
v
nad saltbelastning. Viid bedömningen har också beak
ktats konse
ekvenserna
a
beräkn
för mä
ängden ytva
atten vid m
mellan- och toppflöden
n.
Tabell 15.6. Bela
astning av k
kväve och fosfor som orsakas av
v kalhygge
en (Finér L..
etc, 20
010)
År efter
kalhyg
ggning

Momark
P ((kg/ha/a)

N (kg/ha/a)
)

1

0,056

0,95

2

0,044

0,82

3

0,037

0,82

4

0,038

0,77

5

0,024

0,62

6

0,011

0,35

7

0,013

0,33

8

0,013

0,2

9

0,009

0,16

10

0,006

0,007

Totaltt

0,251

5,027

edömts av
v projekting
genjör, ing
g. Johanna
a
Konsekvenserna för ytvatttnet har be
D
och p
planering Ab.
A
Harju från FCG Design
15.4.2 G
Grundvatten
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nd ovan i a
avsnitt 15.2
2.2.
Efterso
om det inte finns nå gon känd bosättning eller känd
da brunnar har ingen
n
vidare utredning
g för konse
ekvenserna
a för brunn
nar gjorts. Konsekve
enserna förr
attenföring har bedöm
mts på bas
sen av projjektets tek
kniska plan
n
källsprrångens va
och ytt- samt grundvattnets förmodade
e strömriktningar på o
området.
Konsekvenserna för grund vattnet ha
ar bedömts
s av DI He
eini Passoja och FM,,
g Esa Kallio från FCG D
Design och planering Ab.
A
geolog
15.5 Kon
nsekvense
er av vindk
kraftparke
en
15.5.1 Ytvatten
nser för yttvattnet be
edöms vara
a lindriga. Ytvattnet i
Vindkrraftparkens konsekven
vindkra
aftparken utsätts fö
ör konsek
kvenser en
ndast unde
er anläggningen av
v
FCG Planerring och desig
gn Ab
Företagare
egatan 12, PB 187, 65101 Vasa
V
Tel. 010 40
090, fax 010 409
4
6999, ww
ww.fcg.fi

FO-nr 2474031-0
0
Helsingfors
s

FCG PLANERING OCH DESIGN AB

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

142 (268)

kraftverken, vägarna och elstationen. Under byggåtgärderna avlägsnas ytjorden,
vilket kan öka avrinningen och sedimentbelastningen i vattendragen och därför
anses konsekvenserna vara direkta. Konsekvensen av den eventuellt ökade
sedimentbelastningen är dock mycket kortvarig vid varje kraftverk och orsakar
ingen permanent skada.
Under servicen av kraftverken hanteras maskinolja och andra kemikalier, men
konsekvenserna för vattendragen av underhållet anses vara obetydliga och
lokala.
Konsekvenserna för vattenkvaliteten
Kraftverken, uppställningsytorna, elstationen och servicevägarna förändrar
tidigare absorberande ytor till ogenomträngliga på projektområdet. I förhållande
till avrinningsområdenas areal är dock förminskningen mycket marginell (Tabell
15.7).
Tabell 15.7. Förminskningen av
avrinningsområdenas helhetsareal.
Avrinningsområde

Molnås
Molnåbäcken
Västerbäcken

Tjöck ås nedre lopp
(Molnås utlopp till
Tjöck å)

Närpes ås nedre
lopp (Molnås utlopp
till Närpes å)

Avrinnings
områdets
nummer

38.004
39.009
83.089
38.006
38.005
38.004
38.003
38.002
38.001
(delvis)
39.002 39.009

genomträngbara
Avrinnin
gsområdet
s areal
(ha)

ytor

i

förhållande

Areal för
uppställnings-ytor,
servicevägar och
intern elöverföring
(ha)

till

Förminskning
av
genomträngbara
ytor (%)
Alt 1 / Alt
2

Alt. 1

Alt. 2

3280
10914
4698

1,9
23,6
23,7

1,9
17,7
23,7

0,06
0,22/0,16
0,5

52045

1,9

1,9

0,004

93435

23,6

17,7

0,03/0,02

Saltbelastningen som orsakas av kalhyggen på projektområdet (Tabell 15.8 och
Tabell 15.9) har räknats enligt enhetsbelastningarna i KALLE-modellen (Finér et
al. 2010). Eftersom vindkraftverken ska placeras huvudsakligen på mineraljord,
har enhetsbelastningssiffrorna för skogsföryngring i mineraljord (Tabell 15.6)
använts. Enhetsbelastningssiffrorna för skogsföryngring i mineraljord ska
användas på områdena där andelen av torvmarkerna är mindre än 30 %.
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Tabell 15.8. Fosforbelastning (kg per år) 1, 2, 5 och 10 år efter behandling
(kalhuggning).
Avrinningsområdets
nr.

1 år efter
behandling

2 år efter
behandling

5 år efter
behandling

10 år efter
behandling

ALTERNATIV 1
38.004

0,1 kg/a

0,08 kg/a

0,05 kg/a

0,01 kg/a

39.009
83.089
Totalt

1,3 kg/a
1,3 kg/a

1,04 kg/a
1,0 kg/a

0,6 kg/a
0,6 kg/a

0,2 kg/a
0,1 kg/a

2,8 kg/a

2,2 kg/a
ALTERNATIV 2

1,2 kg/a

0,3 kg/a

38.004
39.009
83.089
Totalt

0,1 kg/a

0,08 kg/a

0,05 kg/a

0,01 kg/a

1,0 kg/a
1,3 kg/a

0,8 kg/a
1,0 kg/a

0,4 kg/a
0,6 kg/a

0,1 kg/a
0,1 kg/a

2,4 kg/a

1,9 kg/a

1,0 kg/a

0,3 kg/a

Tabell 15.9. Kvävebelastning (kg per år) 1, 2, 5 och 10 år efter behandling
(kalhuggning).
Avrinningsområdets nr.

1 år efter
behandling

2 år efter
behandling

5 år efter
behandling

10 år efter
behandling

ALTERNATIV 1
38.004
39.009
83.089
Totalt
38.004
39.009
83.089
Totalt

1,8 kg/a
22 kg/a
23 kg/a

1,6 kg/a
19 kg/a
19 kg/a

1,2 kg/a
15 kg/a
15 kg/a

0,01 kg/a
0,2 kg/a
0,2 kg/a

47 kg/a

40 kg/a
ALTERNATIV 2

31 kg/a

0,3 kg/a

1,8 kg/a
17 kg/a
23 kg/a

1,6 kg/a
14 kg/a
19 kg/a

1,2 kg/a
11 kg/a
15 kg/a

0,01 kg/a
0,1 kg/a
0,2 kg/a

41 kg/a

35 kg/a

27 kg/a

0,3 kg/a

Konsekvenser som orsakas av byggandet av Böle vindkraftpark för
vattenavrinningen till vattendragen har uppskattats i följande tabell (Tabell
15.10) enligt utspädningsfaktorn. Ökning av kväve- och fosforkoncentrationen
orsakad av byggande av vindkraftparken har beräknats för Tjöck å och Närpes
ås nedre lopp och i Västerbäcken. Koncentrationsökningarna är teoretiska
uppskattningar och de beräknas genom att flytta belastningen (Tabell 15.8 och
Tabell 15.9)) direkt till beräkningspunkten utan att ta i beaktande förändringar
som sker i vattendraget, t.ex. nedbrytning av näringsämnen och sedimentering.
Konsekvenserna är beräknade för det större alternativet (alt 1).
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Tabell 15.10. Uppskattad ökning av koncentrationer för medelflödessituation till
följd av huggande av skog i Tjöck å, Närpes å och Västerbäcken.
Påverkan µg/l

1 år efter
behandling

2 år efter
behandling

5 år efter
behandling

10 år efter
behandling

KVÄVE
Tjöck ås nedre lopp
Närpes ås nedre
lopp
Västerbäcken
Tjöck ås nedre lopp
Närpes ås nedre
lopp
Västerbäckens
utlopp I
Pjelaxfjärden

0,01

0,01

0,007

<0,0001

0,08

0,07

0,05

0,0006

0,9

0,01

1,4

1,2
FOSFOR

0,0006

0,0005

0,0003

<0,0001

0,005

0,004

0,002

0,00067

0,08

0,07

0,04

0,01

Utsläpp till följd av byggnadsåtgärder på Böle vindkraftsprojektområde höjer
kvävekoncentrationen i nedre området av Närpes ås mellersta del (1 år efter
åtgärderna) som mest med ca 0,08 μg/l och fosforkoncentrationen med ca
0,005 μg/l. Jämfört med den nuvarande vattenkvaliteten i Närpes ås mellersta
del (Tabell 15.3) är koncentrationsförändringen för kvävets del ca 0,004 % och
för fosfors del ca 0,005 %.
Utsläpp som förorsakas av byggnadsåtgärder på Böle vindkraftsprojektområde
höjer näringshalterna mest i Tjöck ås nedre del (1 år efter åtgärderna) till högst
med ca 0,01 μg/l och fosforkoncentrationen med ca 0,006 μg/l. Jämfört med
den nuvarande vattenkvaliteten i Tjöck ås nedre del (Tabell 15.2) är
förändringen i näringshalter endast ca 0,0006 %.
Utsläpp som förorsakas av byggnadsåtgärder på Böle vindkraftsprojektområde
höjer kvävekoncentrationen i Västerbäckens nedre del (1 år efter åtgärderna)
till högst med ca 1,4 μg/l och fosforkoncentrationen med ca 0,08 μg/l. Jämfört
med den nuvarande vattenkvaliteten (Tabell 15.4) är förändringen i näringshalt
det första året ca 0,04 % och fem år efter åtgärderna ca 0,02-0,03 %.
Konsekvenserna för vattenkvaliteten i Västerbäcken är större än för Tjöck å och
Närpes å men fortfarande mycket små.
Så som tidigare konstaterats av beräknade värden är konsekvenserna av
näringsutsläpp från Böle vindkraftprojekt obetydliga för vattenkvaliteten i Tjöck
å och Närpes å och konsekvenserna för vattenkvaliteten i Västerbäcken är
mycket små och projektet hotar inte uppnåendet av de mål som ställts upp i
vattenskyddsprogrammet.
I närheten av Bredmossträsket, en damm i naturtillstånd som är skyddad enligt
vattenlagen, ska inga vindkraftverk eller vägar byggas (Figur 15-5) utan de
närmaste kraftverken och nya samt förbättrade vägar placeras på ca 500-700
meters avstånd från dammen. På basen av höjdkurvor och studier av
grundkartan har Bredmossträskets avrinningsområde uppskattats till ca 3 km2.
På detta område finns tre vindkraftverk, ca 2 km ny väg samt ca 5 km väg som
ska förstärkas. Det finns inga uppgifter om dammens eventuella fiskfauna.
Ökningen i den ogenomträngliga arealen på Bredmossträskets uppskattade
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avrinningsområde är så liten (ca 2 %) att inga betydande konsekvenser för den
totala mängden vatten som jordmånen absorberar (Tabell 15.11) eller
ytvattnets kvalitet (Tabell 15.11 och Tabell 15.13) bedöms uppstå till följd av
projektet.
Tabell
15.11.
Byggnationer
som
placeras
på
Bredmossträskets
avrinningsområde i projektalternativ 1. Avrinningsområdenas storlek har
uppskattats grovt på basen av studier av grundkartan och höjdkurvor.

Vattendrag

Avrinnings
områdets
ungefärliga
yta

Kraftverk
(st)

ha
Bredmossträsket

~3,2 km2

Vägar (km)

Yta som byggs

Förstärks

Nya

ha

3,5

1,8

6

3

% av
avrinningsomr
ådet
2

Tabell 15.12. Fosfor- och kväve belastning (kg per år) till Bredmossträsket 1, 2,
5 och 10 år efter behandling (kalhuggning).
1 år efter
behandling

2 år efter
behandling

5 år efter
behandling

10 år efter
behandling

Kväve

5,7

4,9

3,7

0,04

Fosfor

0,4

0,3

0,1

0,04

kg/a

Tabell 15.13. Uppskattad ökning av koncentrationer för medelflödessituation till
följd av huggande av skog för Bredmossträsket (medelflöde 0,032 m3/s).
Medelflöde
Påverkan
µg/l
Kväve
Fosfor

1 år efter
behandling

2 år efter
behandling

5 år efter
behandling

10 år efter
behandling

5,6
0,4

4,9
0,3

3,7
0,1

0,04
0,04
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avrinningsområde

och

Konsekvenser för avrinningen
Ytan som är ogenomtränglig för vatten eller där vattentränger igenom dåligt
växer till följd av byggandet i jämförelse med nuläget. Om man bedömer att
väg- och samlingsområdenas avrinning är lika stor som nederbörden
(transpirationen och jordmånens absorption ~0) är inverkan på medelflödet
enligt följande tabell (Tabell 15.14).
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Tabell 15.14. Medelflöden i dagsläget samt efter byggandet av vindkraftparken.
Som nederbörd har använts 625 mm/a (enligt Meteorologiska institutet), då
den genomsnittliga avrinningen som bildas på områden som bebyggs är 20
l/s/km2.
Vattendrag
Tjöck ås nedre del,
Tjöck
Närpes ås mellersta
del,
Allmänningsforsen
Västerbäckens
utmynning i
Pjelaxfjärden
Bredmossträsket

Medelflöden
(MQ)

Medelflöden
efter byggandet

Ökning (%)

5,420 m3/s

5,4202 m3/s

0,003 %

8,810 m3/s

8,812 m3/s

0,02 %

0,5 m3/s

0,502 m3/s

0,4 %

0,0320 m3/s

0,03215 m3/s

1,6 %

Genom att skuggningen från trädbeståndet försvinner ökar solstrålningen som
når jordens yta och exponerar ytan för vind. Dessa faktorer påskyndar snöns
smältning på våren. Enligt Meteorologiska Institutet försvinnet snötäcket från
öppna områden 2-3 veckor efter att den termiska våren har börjat och i skogar i
genomsnitt två veckor senare. Kalhuggning har i följande tabell (Tabell 15.15)
bedömts fördubbla vårens medelhögvattenföring på byggnadsområden.
Projektets konsekvenser för avrinningen bedöms vara lindriga.
Tabell 15.15. Medelhögvattenföringen enligt Kaitere 1949 (Mustonen S. 1963) i
nuläget och efter byggandet.
Vattendrag
Tjöck ås nedre del,
Tjöck
Närpes ås mellersta
del,
Allmänningsforsen
Västerbäckens
utmynning i
Pjelaxfjärden

Toppflöden MHQ
i dagsläget

Toppflöde efter
byggandet

Ökning (%)

85 l/s/km2

85,003 l/s/km2

0,004

68 l/s/km2

68,02 l/s/km2

0,03

95 l/s/km2

95,5 l/s/km2

0,5

Konsekvenser för fiskfauna och fiske
Eftersom den relativt lilla arealen som bebyggs i projektet inte har konsekvenser
för vattenkvaliteten i vattendragen nedanför projektet uppstår inte heller några
konsekvenser för fiskfaunan. Förekomsten av sulfatjordar i projektområdet är
enligt GTK:s förhandstolkningskarta mycket osannolik och därmed är risken för
försurning av mark och ytvatten vid byggskedet ytterst liten.
Det kan inte uteslutas att den för förändringar i vattenkvaliteten känsliga
öringen finns i Bredmossträsket eller Lappnäsbäcken men öringen finns
åtminstone inte nämnd i Jord- och skogsbruksministeriets publikation
”Purotaimenen levinneisyys ja siihen vaikuttavia tekijöitä Vaasan läänin alueella”
(Lehtovuori H. 1997). Även de koncentrationstillägg som projektet orsakar för
Bredmossträsket är mycket små (max 0,4 µgP/l och 5,6 µgN/l) och kortvariga
vilket gör att inverkan på dammen i form av konsekvenser för fiskarter som är
känsliga för eutrofiering blir små.
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På området finns inga andra småvatten skyddade enligt vattenlagen förutom
Bredmossträsket (bäckar, strömmar, små dammar eller källor i naturtillstånd
eller liknande) vars vattenkvalitet och därmed även fiskfauna kunde påverkas
av projektet.
15.5.2 Grundvatten
På projektområdets östra del finns två grundvattenområden, Kankaanmäki A
och B, som är klassade som viktiga för vattenförsörjningen. På området
Kankaanmäki A finns Närpes Vatten Ab:s Kankaanmäki täkt och på området
Kankaanmäki B Perälä och Salonpää täkter i bruk. I alternativ 1 är de närmaste
kraftverksplatserna belägna bara på cirka 100 och 150 meters avstånd från
grundvattenområdets (Kankaanmäki A) gräns. I alternativ 2 är avståndet från
den närmaste kraftverksplatsen till grundvattenområden cirka 1100 m. Inga
bygg- och servicevägar har planerats inom grundvattenområden.
I alternativ 1 tangerar den närmaste planerade bygg- och servicevägen
grundvattenområdets (Kankaanmäki A) gräns. Den planerade vägen består dels
av en helt ny vägsträckning och dels av en befintlig vägsträckning som skall
förbättras. I alternativ 2 är avståndet från de planerade bygg- och
servicevägarna till grundvattenområden minst cirka 600 meter (Figur 15-4).
På grund av avståndet mellan byggplatserna och grundvattenområdet, och
speciellt grundvattnets egentliga bildningsområde, bedöms grävarbeten i
anslutning till anläggningen av vindkraftverken inte medföra konsekvenser för
grundvattnets kvalitet eller mängd i något av alternativen. Vid realiseringskedet
bör man bereda sig för att vid behov sänka grundvattennivån kring
fundamenten för arbetstiden. Behovet för sänkningen kommer att utredas
noggrannare i projektets senare skede.
Vid en olycka under byggandet och nedmonteringen av vindkraftparken kan
grundvattnet förorenas på grund av olje- eller bränsleläckage från
transportfordon och arbetsmaskiner. Den största risken bildas av
bränsletransporter för grävmaskiner. Ett fordon kan transportera 600 liter
bränsle. Vid transporter och byggarbeten används dock ändamålsenliga och
servade fordon och inga servicearbeten eller bränslepåfyllningar görs på
vindkraftparksområdet.
I vindkraftparkens komponenter används inte sådant skadligt material som
skulle kunna lösas upp i jorden och på så sätt ha konsekvenser för grundvattens
kvalitet. Vindkraftfundamenten består av betong som tillverkas av cement, grus,
vatten och möjliga tillsatsämnen. Cementen tillverkas av naturligt material
(kalksten, kvarts och lera). Som en komponent i cementen kan i tillägg
masungsslagg och flygaska användas. Cementen som brukas i tillverkning av
betong ska uppfylla krav i cementstandarden SFS-EN 197-1 och vara CE-märkt.
Tillsatsämnen används för att förbättra och/eller ändra betongens egenskaper.
En vanlig mängd tillsatsämnen är 1-15 kg/m3 betong.
Betong är allmänt i bruk vid vattenverk, t.ex. i vattentäktsbrunnar,
vattenverksbyggnader och lågvattenreservoarer. I kontakt med rent vatten är
t.ex. vattenledningar kantade med cementmurbruk. I dessa bruksföremål har
inga olägenheter för vattenkvaliteten konstaterats. I vattenledningar kantade
med cementmurbruk kan vattnets pH i början stiga, men påverkningen minskar
småningom.
Betongfundamentens konsekvenser för grundvatten begränsar sig till pHpåverkan. Regnvatten upplöser kalk från betong vilket leder till att regnvattnets
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nfaller uta
anför sky ddsvärda arters (tt.ex. havssörings) lekperioder
l
r
de in
(septe
ember–nove
ember) och
h genom att
a använda metoderr som gör att så lite
e
fasta partiklar
p
som möjligt rrinner ner i vattendrag
gen.
Om vä
ägar breddas och bärrigheten uttökas på grundvatten
nområden beaktas
b
attt
materiialets miljö
ömässiga fu
unktionsduglighet harr testats occh att nya diken inte
e
grävs eller befin
ntliga diken
n fördjupas
s om det inte genom
m undersök
kningar harr
ats att unde
ergrunden ä
är tät.
påvisa
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För attt få nogg
grannare information om grundvattenn
nivån före
eslås att
observationsrör mo
onteras förre vindkrafttparkens an
nläggningssskede i närrheten av
m har plan
nerats närm
mast grundv
vattenområ
åden; en i närheten
de krafttverken som
av krafttverk nr 25
5 och en i närheten av
a kraftverk nr 27. P laceringen av rören
preciserras i terräng
gen. Grund
dvattennivå
ån ska mäta
as i observa
ationsrören
n före och
under anläggnings
a
skedet. Be
ehovet för sänkningen av grun
ndvattenniv
vån kring
fundame
enten för arbetstiden
a
n kan bedö
ömas på ba
asen av mä
ätningsresu
ultaten. I
tillägg möjliggör
m
rören
r
uppfföljningen av
a grundva
attennivån och grund
dvattnets
kvalitet under och efter vindk
kraftparkens driftstid.
Inom grundvatten
g
nområden har vissa krav ställts till bettong som brukas i
vindkrafftverkens fundamentt. Betonge
en får inte
e tillverkass av cement som
innehåller flygaska
a. Masugnssslagg av litten tungme
etalhalt kan
s som en
n användas
nent i ceme
enten. Beto
ongen får inte innehålla förening
gar som vis
sats vara
kompon
giftiga. Mineraloljebaserade fo
ormoljor tilllåtes ej.
f
föroren
ning av yt- och grund
dvattnet fö
örorsakad a
av kemikalieläckage
Risken för
från vin
ndkraftverk
kens mask
kinhus kan
n hanteras med hjä lp av regelbunden
service och
o en bere
edskapspla
an samt and
dra anordningar, meto
oder och ru
utiner.
15.7 Osäk
kerhetsfak
ktorer i bedömninge
en
15.7.1 Ytv
vatten
ets konsek
kvenser fö
ör ytvattnet består närmast av partikel- och
Projekte
näringsä
ämnesbelas
stning som
m på vattendragen. Avrinningen
A
ns mängd påverkar
väsentligt belastnin
ngens storllek. Väderle
eksförhållandena und er anläggningstiden
e förutses, vilket
v
försv
vårar bedöm
mningen av
v belastning
gens storlek
k.
kan inte
Arealen till Bredm
mossträske
ets avrinningsområde
e har bedö
öms på basen
b
av
kartgran
nskning, vilket medfö
ör osäkerhe
et i bedöm
mningen av konsekven
nser som
riktas mot damm
men. Det är möjligt att da
ammens a
avrinningso
område i
ntagits i konsekvensbe
edömninge
en, men i
verkligheten är mindre än va
ad som an
a
till b
byggda yto
or mindre.
detta fall är även arealen
nden förknippade me
ed KALLE-b
beräkningsmodellen m
medför osä
äkerhet i
Antagan
beräknin
ngar av näringssaltb
belastningen från kallhyggen. Beräknings
smetoden
produce
erar belasttningsupps kattningar för tre olika reg ionala niv
våer, för
vattendragsgruppe
er, vattenvå
årdsområde
en och hela
a Finland. Ä
Även uppsk
kattningar
dre område
en kan fås ut, men ju mindre områden
o
m
man betraktar desto
för mind
sämre representat
r
iva är de riiksomfattan
nde belastn
ningsvärden
na (Tabell 15.6). På
grund av
a litet fo
orskningsda
ata har den av reg
gionala oli kheter förrorsakade
variation
nen inte beaktats i beräk
kningsmetod
den. I fframtiden kommer
klimatfö
örändringen
n att öka av
vrinningen i vintertid, vilket med
dför osäkerrhet både
till bakg
grundbelasttningens n ivå och tilll bedömnin
ngen av ex
xtra belastn
ning som
härrör till skogsbru
uksåtgärderrna.
nte möjligt att mer exakt bed
döma de
Utifrån befintliga uppgifter är det in
ella konsekvenserna i form av försurning av jordmå
ånen eller ytvattnet
eventue
som be
eror på su
ulfatjordar, eftersom förekomstten av su
ulfatjordar inte har
kartlagts på projektområdet eller på områdena
o
där
d
bygg- och servicevägarna
överföringslinjen ska p
placeras.
samt elö
15.7.2 Gru
undvatten
ömningsrik
ktningar i
Enstaka brunnar, grundvatttennivån och grundvattens strö
området och dess näro
omgivning har inte ka
arterats.
projekto
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NSEKVENSER FÖR LU
UFTKVALIT
TETEN OC
CH KLIMAT
TET
16 KON
16.1 Kon
nsekvensm
mekanismer
Under anläggnin
ngen av v
vindkraftparken och under und
derhållsarb
betena gerr
fordon
nen och arrbetsmaskin
nerna upph
hov till uts
släpp i luftten. När det är torrtt
sprids små män
ngder dam
mm i lufte
en från vindkraftpark
kens byggnads- och
h
service
evägar i an
nslutning til l dessa arb
beten.
Projek
ktets
me
er
betyd
dande
konsekvens
k
ser
för
klimate
et
gällerr
energiproduktionssättet, so
om är så gott som utsläppsfrritt. Energi som harr
cerats med
d vindkraftt minskar utsläpp
u
av koldioxid och svave
eloxid, som
m
produc
skulle uppstå om motsva
arande ene
ergimängd producera
ades med ett fossiltt
bränsle. Å andra sidan måsste man ta i beaktand
de att vindk
uktionen ärr
kraftsprodu
nde av vin
nden och därigenom
m ojämn. För
F
att jäm
mna ut de
en ojämna
a
beroen
energiproduktionen behövs så kallad reglerkraft,
r
som måstte producerras med en
n
m. Formen för produktionen av reglerkrafft bestäms enligt den
n
annan energiform
la
rådande
situationen
n
på
elmar
knaden.
aktuel
16.2 Utg
gångsdata
a
Konsekvenserna av en ök
kning av vindkraften
v
för minsk
kningen av
v utsläpp i
emet berorr på vilken
n produktio
on vindkrafften ersätte
er. I de sa
amnordiska
a
elsyste
forskningsprojektten har ma
an utifrån simuleringarna av elssystemet konstaterat
k
t
vindkraften
n
i
de
et
nordiska
uktionssysttemet
oc
ch
enligtt
att
produ
kanismerna på Nord
dEls elmarrknad i fö
örsta hand
d ersätterr
prissätttningsmek
kolkon
ndensat och
h i andra ha
and elproduktion som
m grundar s ig på naturrgas. Enligtt
dessa grunder har
h
man fö
ör koldioxid
d beräknatt en utsläp
ppskoefficie
ent på 680
0
ton/GW
Wh (Holttin
nen 2004). Samma beräkningss
b
sätt tillämp
pas också av
a IEA och
h
Europe
eiska komm
missionen v
vid uppska
attningen av
a hur storr CO2-mins
skning som
m
kan up
ppnås med hjälp av viindkraft.
Vid be
edömningen
n används också andrra utsläpp som uppsttår vid förbränning av
v
fossila bränslen, såsom kvä veoxid (NO
Ox), svaveld
dioxid (SO2
2) och partiklar.
Tabell 16.1. Uttsläppskoeffficienter
utsläp
ppsminsknin
ngarna.
Utsläppskomponen
nt

som

har använts

v
vid

beräkn
ningen

av
v

Utsläppskoefficiienter kg/MW
Wh el

Koldiox
xid (CO2)

6
680

Kväveo
oxider (NOx)

0,,70

Svaveld
dioxid (SO2)

1,,06

Partikla
ar

0,,04

16.3 Nulläge
16.3.1 K
Klimatföränd
dring
Klimattförändringar är långssiktiga förändringar i det globala
a eller lokala klimatett
till följjd av bland
d annat olik
ka faktorer som riktarr sig mot jo
ordklotet (ttill exempell
föränd
dringar
i
solstråln ingen
eller
jorden
ns
rörelse
ebana
ettc.).
Med
d
klimattförändring avses num
mera i regel den snabb
ba globala uppvärmniingen, som
m
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beror på
p
mänsklig verksam
mhet och orsakas av de ök
kande haltterna av
växthus
sgaser i atm
mosfären. E
Exempel på
å växthusga
aser är kold
dioxid (CO2), metan
(CH4), dikväveoxid
d
d (N2O) occh fluorkolv
väten (HFC
C), perfluorrkolväten (PFC) och
svavelhe
exafluorid (SF6). Väx
xthusgasern
na orsakar en uppvä rmning av klimatet
genom att de har negativ in verkan på möjlighete
erna för sollens värme
estrålning
na atmosfären och åte
ervända till rymden.
att lämn
Man förrsöker stäv
vja den klim
matförändrring som beror på m änsklig verksamhet
genom olika utsläppsbegränssningar samt klimat- och energ
gipolitiska program.
m
för F
Finlands nationella energie
och
h klimatstrrategi att
Till exempel är målet
are öka anv
vändningen
n av förnyb
bara energiikällor och dessa energikällors
ytterliga
andel av
v energiförrbrukningen
n. Vid sidan av energ
gibesparing
g är detta ett
e av de
viktigastte medlen för att up
ppnå de fin
nländska klimatmålen
n. Användn
ningen av
förnybara energikä
ällor ökar in
nte koldioxiidutsläppen
n.
n ger i Finlland uppho
ov till cirka 65 procen t av alla utsläpp av
Energiprroduktionen
växthus
sgaser och cirka 80 p
procent av koldioxidutsläppen. K
Koldioxid har
h
störst
betydels
se av de växthusgas
v
a människ
kan. Dess andel av
er som produceras av
klimatfö
örändringen
n har uppsskattats uppgå till cirka 60 proccent. Förän
ndringar i
energiprroduktionen
n intar såle
edes en nyc
ckelposition
n när man ssöker efterr metoder
för att minska utsläppen.
u
Utsläppen från enerrgiproduktio
onen kan minskas
brukningen och öka
ar de uts
släppsfria
genom att man minskar energiförb
ällornas andel av prod
duktionen eller
e
andele
en energikä
ällor som en
ndast ger
energikä
upphov till små uts
släpp.
matet
16.3.2 Dett lokala klim
Projekto
området är beläget i d
den sydborreala klimatzonen vid
d Österbottens kust,
där have
et inverkarr stort på o
områdets kllimat. Årets
s medeltem
mperatur ärr cirka 3–
4 °C oc
ch den typ
piska regn mängden är
ä 500–550 millimete
er. (Meteo
orologiska
institute
et 2013)
Vindförh
hållandena på projekto
området be
eskrivs i kapitel 4.1.
På proje
ektområdett finns ingen
n verksamh
het som me
edför betyd
dande CO2-utsläpp.
16.4 Meto
oder för be
edömning
Vid bedömningen av vilka ko
onsekvense
er de olika alternative
en för anläggningen
kraftparken
n medför fö
ör luftkvalitteten och klimatet
k
ha r man berä
äknat hur
av vindk
mycket utsläpp produktione
en av mots
svarande mängd
m
el med någo
on annan
pphov till. Klimatkons
sekvensern
na anges so
om årliga
produktionsform skulle ge up
dutsläpp so
om blir oförrverkligade då vindkra
aftparkspro
ojektet geno
omförs.
koldioxid
Projekte
ets konsek
kvenser fö
ör luftkvaliteten och
h klimatet har bedömts av
projektc
chef, Di Heiini Passoja från FCG Design
D
och planering A
Ab.
16.5 Kons
sekvenser av vindkr
raftparken
n
Att vind
dkraftparksprojektet g
genomförs skulle få relativt
r
possitiva kons
sekvenser
för klim
matet, eftersom projek
ktet minska
ar de koldioxidutsläpp
p som skulle uppstå
om motsvarande energimän
ngd i enlig
ghet med nollalterna
ativet (=””projektet
örs inte, motsvaran
nde mängd
d energi producerass på anna
at sätt”)
genomfö
produce
erades på traditionellt sätt med fossilt
f
bräns
sle. I nollallternativet skulle de
koldioxid
dutsläpp so
om elprodu
uktionen ge
er upphov till
t att uppg
gå till cirka 154 000
ton om året i jämfförelse med
d att projektet genom
mförs i enlig
ghet med alternativ
a
m
besluta
ar sig för a
att bygga en
e vindkrafttpark i enlig
ghet med alternativ
a
1. Om man
2 skulle de positiva
a effekterna
a på klimattet vara någ
got mindre
e (Tabell 16
6.2).
FCG Planerin
ng och design Ab
Företagarega
atan 12, PB 18
87, 65101 Vas
sa
Tel. 010 4090, fax 010 40
09 6999, www.fcg.fi

FO-nr 2474031-0
Helsingfors

FCG PLANE
ERING OCH DESIGN AB

MILJÖKON
NSEKVENSBE
ESKRIVNING
G

153 (2
268)

Om vindkraftpark
ksprojektett inte geno
omförs kom
mmer de po
ositiva effek
kter i fråga
a
oldioxidutsläppen som
m inte realiseras i det
d
här pro
ojektet, tro
oligtvis attt
om ko
ersätta
as med ettt annat vin
ndkraftpark
ksprojekt på
p annat h
håll. Det ärr nämligen
n
sannolikt att de
en totala e
effekten i Finland ob
beroende a
av det härr projektett
kommer att öka till 2 500 MW i enlighet med de nation ella målsätttningarna.
ed kan den
n positiva k
konsekvens
sen inte klassas som irreversibel och den
n
Därme
sammantagna na
ationella ko
onsekvensen bedöms vara
v
liten.
kade koldio
oxidutsläpp
pen komme
er vindkrafftparksproje
ektet även
n
Utöverr de minsk
att minska utsläp
ppen av kvä
äveoxider, svaveldioxid och parttiklar (Tabell 16.2).
Tabell 16.2. Utsläpp från d
den ersätta
ande elpro
oduktionen som undv
viks om de
e
olika alternativen
a
n för vindkrraftparken genomförs
s (t/a = ton
n per år).
Förkla
aring

Alternativ 1

Alternattiv 2

154
1
000

131 00
00

NOx t/a
a

159

135

SO2 t/a
a

240

200

Partiklar t/a

9,1

7,7

Koldiox
xid, CO2 t/a

16.6 Lindring av konsekven
k
nserna
Om viindkraftparkprojektet genomförs
s bildas be
etydande p
positiva kon
nsekvenserr
för klim
matet och därför finnss det inga skäl att vid
dta lindrand
de eller förebyggande
e
åtgärd
der.
16.7 Osä
äkerhetsfa
aktorer i bedömning
b
gen
Den genomsnitttligt rådan
nde elproduktionsstrrukturen v
vid vindkrraftverkens
s
agandetid eller
e
underr deras 25-åriga användningstid är svårt attt definiera
a
ibrukta
noggra
ant. Det är
ä möjligt att använ
ndningen av
a fossila bränslen, med höga
a
utsläppskoefficien
nter, mins kar som bränsle
b
för energiprod
n
duktionen genom en
nsam europeisk skatttestyrning.. Då kan man inte anta att vindkraften
v
n
gemen
endastt ersätter energi
e
prod ucerad med
d naturgas och kolkon
ndens.

17 KON
NSEKVENSER FÖR NA
ATURTYPE
ER OCH VÄ
ÄXTER
17.1 Kon
nsekvensm
mekanismer
onen och biotoperna
Vindkrraftsprojekttets viktiga
aste konse
ekvenser fö
ör vegetatio
a
uppstå
år under anläggning
gsskedet på vindkrraftverkens anläggningsplatser.
Konsekvenser up
ppstår i huv
vudsak gen
nom röjning
g av skogen
n och avläg
gsnande av
v
en på de pllatser där sserviceväga
ar och krafttverkens fu ndament ska byggas.
ytjorde
Beroen
nde på de olika arterrnas känslig
ghet för slitage orsak
kar vistelse
e i områdett
under anläggning
gstiden förrändringar även på områden
o
so
om ligger utanför de
e
egentliga byggo
områdena. Konsekvenserna varierar berroende på naturtyp.
pelvis är to
orra lavhälla
ar, lavheda
ar och frodiga lundar känsligast för slitage.
Exemp
De beständigaste
e skogstype
erna är lun
ndartade moar
m
samt m
moar av blåbärs- och
h
lingonttyp.
Vindkrraftverken och servi cevägarna skapar en zon av kanteffekter på de
e
omgivande skogsområdena
a. Kanteffe
ekten kan ändra förh
hållandena i skogen,,
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vilket le
eder till attt artsamm
mansättningen ändras. Kanteffek
ktområdet är några
meter eller högst 10–15
1
mete
er brett för florans del.
det av serv
vicevägar och vindkrraftverkens fundamen
nt kan äve
en orsaka
Byggand
lokala förändringa
f
ar i projek
ktområdets
s vattenhushållning, då packningen av
jordlagren och förrändringar i ytavrinn
ningen orsa
akat av by
yggandet även
ä
kan
a naturtyper som ligge
er i den omedelbara närheten av
v byggområdena.
påverka
17.2 Utgå
ångsdata
projektom
sdata
om
vegetattionen
i
mrådet
fö
ör
planering
av
Utgångs
terrängin
nventering samladess in bl.a. genom att
a
gransk
ka projekto
områdets
topograffi och andrra egenska per med hjälp
h
av gru
undkartor o
och flygbild
der. Som
utgångsdata har använts
a
oc kså miljöfö
örvaltningens geograffiska datab
baser om
gshotade arter (arttdatabasen Hertta, Finlands m
miljöcentral 2015).
utrotning
Dessutom har inforrmation tag
gits tillvara om de objjekt inom M
METSO-programmet
ktområdet och
o
uppgiffter om synnerligen
som beffinner sig i närheten av projek
värdefulla biotoperr som avs es i 10 § i skogslag
gen (Skogsscentralen 2015). I
ningar som gjorts i sa
amband med Pjelax
bedömningen har även utnytttjas utredn
ojekt i närområdet (FC
CG 2014).
MKB-pro
ens ålder på
å projektom
mrådet harr Metlas geografiska
För att bestämma skogsbilde
informattionsmaterial använtss (Puuston ikä 2011,, © Skogsfforskningsinstitutet,
2013). Materialet har produccerats med
d hjälp av terrängdatta, satellitb
bilder och
ation. I materialet
m
har skogsbildens
annan numerisk geografis k informa
der bestäm
mts genom att få en viktad med
delålder på
å basen av
v levande
skogsåld
träds bo
ottenareal. Medelålde
ern har mätts eller bedömts fför den sk
kogs- och
tvinmark som fann
ns på ett ob
bservationsområde i te
errängen i e
ettårsklass
ser.
områdets skogs ålderssfördelning har bestäm
mts genom
m att indela skogen i
Projekto
åtta åldersklasser.. Sådana o
områden i materialet som har å
ålder 0 är områden
g, så som mossar (t.ex. Bred mossen). Egentliga
som är naturligt utan skog
trädlösa
a områden (inte medttagna i ma
aterialet) är vattendra
ag, bebygg
gda (bl.a.
byggnad
der och vägar)
v
elle
er t.ex. jo
ordmateriallutvinnings områden. Trädlösa
områden
n har besttämts på b
basen av Metlas geo
ografiska in
nformationsmaterial
samt La
antmäterive
erkets terrä
ängdatabas
s och ortofo
oton. På ba
asen av dett material
som forrmats på detta
d
sätt har beräk
knats t.ex. skogens åldersförde
elning på
sådana områden på projektom
mrådet som
m bebyggs.
park har veg
getationsuttredningar g
gjorts den 3.6.2014
I området för Böle vindkraftp
enteringarn a utsträckttes över hela projekto
området och primärt
ja 24.6.2014. Inve
cevägar sa
amt på basis
b
av
till kraftverksplatser och områden för servic
sdata och kartstudiu
um till om
mråden som med ttanke på naturens
utgångs
biologisk
ka mångfald är vä
ärdefulla områden
o
(bl.a. odik
kade myrrar inom
projekto
området, hällmarkssk
kogar och äldre
ä
skogsbestånd). Utredning
garna har
genomfö
örts av bio
ologerna F
FD Marjo Pihlaja
P
och FM Tuom
mo Pihlaja från
f
FCG
Design och
o planering Ab.
Under fä
ältarbetspe
erioden utre
eddes växttligheten i stora
s
drag varvid man särskilt
koncenttrerade sig
g på att lo
okalisera följande
f
ob
bjekt av v
värde för naturens
biologisk
ka mångfald:


Naturtyper som ska skydd
das med stö
öd av naturrvårdslagen
n (NVL 29 §)
§



Viktig
ga livsmiljö
öer i enlighe
et med skogslagen (SkogsL 10 §
§)



Objekt i enlighe
et med vatttenlagen (V
VattenL 11 §)
§



Förek
komsten av
v arter som
m åtnjuter särskilt skyd
dd (NVL 47
7 §, NVF 21 §)
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Övrriga förekomster av vä
ärdefulla arrter (hotade och regio
onalt betydande)



Reg
gionalt oc
ch lokalt representtativa naturobjekt (bl.a. natturtyper i
trad
ditionsmiljö
öer, objek
kt med gammal skog, ge
eologiskt värdefulla
a
form
mationer, skogar
s
i natturtillstånd och odikad
de myrmark
ker)



De värdefullas
ste naturob
bjekten enligt klassificering av ho
otade naturrtyper



Eve
entuella ME
ETSO-objek
kt

17.3 Nulläge
p
mrådet och
h längs elö
överförings
slinjerna
Vegettation på projektom
Allmän
n beskrivnin
ng
Organismerna i Böle
B
projek
ktområde räknas
r
som
m typiska fö
ör Södra Österbotten.
en i skogsv
vegetations
szoner ligger Böle prrojektområde på den
n
Enligt indelninge
sydborreala zonen
n på Österrbottens ku
ustland. De
en planerad
de vindkrafftparken ärr
beläge
en i ett sko
ogbevuxet åslandskap cirka fem
m kilomete
er bort från
n Bottniska
a
vikens
s kust.
Projek
ktområdet är obebottt och till sin topografi mycke
et jämn skogss
och
h
våtmark. Odlingsområden finns inte. Ungefär 1,6 %, dv
vs. ca 33 hektar av
v
ktområdet, är i nulä get bebyggda områd
den såsom
m skogsbilv
vägar ellerr
projek
grusta
ag (Metla 20
011).
Områd
dets skogar är i stark
kt ekonomibruk. Andelen färska
a kalhygge
en och ung
g
skog är
ä dominerande. Vuxe
en gransko
og finns i någon
n
mån . På torra sluttningarr
finns ställvis
s
myc
cket gamm
mal tallskog
g. Mycket gamla
g
vidstträckta sko
ogsmönsterr
finns inte på omrrådet.

Figur 17-1.
1
Ny he
edmark och
h torvmark som är typ
piska för om
mrådet.

På om
mrådets min
neraljordarr är de dom
minerande växtplatsty
yperna torrr hedmark
k
och fä
ärsk hedma
ark. Det fin
nns knapptt av lundartade mos kogar. Lok
kalt frodiga
a
områd
den anslute
er ofta till dikade om
mråden oc
ch är till e
en del grästorvmark.
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Egentliga lundar finns inte. De dominerande trädtyperna är gran och tall. Aspen,
som tillför mångfald, finns det relativt rikligt av i skogarna och ställvis kan man
stöta på vuxen asp. På högre områden finns det här och där bergshällar och
områden med stenblock som dock inte uppfyller bestämmelserna i Skogslagens
10§ om viktiga livsmiljöer.
På området finns rikligt med träsk som nästan helt och hållet är dränerade.
Träskområdet består till största delen av olika grader av myrförändringar och
torvmarker. En del av torvmarkernas skog börjar uppnå vuxen ålder. På
Gröbbmossen finns det lite odränerad träskmark men även här har omgivande
dränering torkat ut området och det kan inte längre anses vara i naturtillstånd.
Ett större odränerat område finns på Bredmossen och detta är till största delen
skyddat naturskyddsområde.
Projektområdets enda vattendrag är Bredmossträskets sjö som finns på
naturskyddsområdet. På utredningsområdets östra utkant har till följd av
jordtagning uppstått en grund vattenbassäng. På projektområdet finns rikligt
med träsk- och skogsdiken. Områdets bäckar och strömmar ansluter alltid till
dessa diken och har till största delen förlorat sitt naturtillstånd. Inte heller den
källa som finns utmärkt på kartan öster om Bredmossträsket är i naturtillstånd.
I närheten av källan har det grävts och dikats mycket och till källan hade
installerats strukturer som hör till vattentagning.
Värdefulla växtlighetsområden
På projektområdet finns ett lokalt viktigt naturobjekt: Bredmossen. Till det
värdefulla naturobjektet (93 ha) hör Bredmossens träskområde och den
oskyddade delen i södra delen. Träsket är delvis torrlagt, till sin naturtyp
antagligen tidigare lågstarrmosse som nu domineras av tuvull.
På området finns också två skogar som är viktiga pga. deras mångfald. I
Härtsåsens vuxna skog finns många stora asphål på ett område som domineras
av gran. Skogsområdet i Lappnäsmossens norra del är ett objekt som eventuellt
skulle passa in i METSO-programmet.
På Bredmossens västra sida finns också ett litet grankärr enligt Skogslagens 10§
(Skogscentralen 2015).
Värdefulla växtlighetsområden presenteras med undantag av skogslagsområden
(Personuppgiftslag 22.4.1999/523) på Figur 17-2.
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Figur 17-2.
1
Värde
efulla naturrtyper inom
m projektom
mrådet.

Hotade
e och nära hotade väx
xtarter
På bas
sen av utgå
ångsmateria
al och terrä
änginventering finns i nga sådana
a växtarterr
på pro
ojektområdet som förrekommer i habitatdirektivets b
bilaga II oc
ch IV, inga
a
nationellt
utrottningshotad
de
växta
arter
(Ras
ssi
m.fl.
2010),
regionaltt
e växtarter eller för Fin
nland intern
nationella a
ansvarsarte
er.
utrotningshotade
ktområdets växtlighett och värd
defulla växtlighetsomrråden finns närmare
e
Projek
beskriv
vna i en separat
s
natturutredningsrapport som finns som bilaga
a till MKB-beskriv
vningen (bilaga 5).
17.4 Mettoder för b
bedömning
I bedö
ömningsarb
betet gransskades hur genomföra
andet av p
projektet på
åverkar de
e
för om
mrådet ka
arakteristisk
ka naturty
yperna och deras a
artbestånd, enskilda
a
värdeffulla objektt samt natturens biologiska må
ångfald i o
området so
om helhet.
Gransk
kningsområ
ådet för na
aturkonsekvenserna omfattar
o
i huvudsak områdena
a
för vindkraftparke
en och elöv
verföringslin
njen samt deras
d
omed
delbara närrhet.
b
fföljande synpunkter:
I utvärderingen beaktades




Dirrekta förlu
uster av arealer (vanliga skogsområd
s
den och värdefulla
a
natturobjekt och
o artförek
komster)
Dirrekta och in
ndirekta ko
onsekvenser i karakterristika hos o
objekt och habitat.
Betydelsen av konsekve
enserna i relation till ett värde
efullt objek
kts eller en
n
värdefull arts skyddsbio
ologiska status och rep
presentativ
vitet på loka
al, regionall
elle
er nationelll nivå
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I konsekvensbedömningen h ar man även jämfört skogens å
åldersfördelning och
s storlek på
p byggnattionsområd
dena mot skogens å
åldersfördelning och
arealens
areal fö
ör hela projjektområde
et. Med by
yggnationso
område avsses ett om
mråde där
byggand
de av vindkraftparken
n sker. I beräkningen
b
n av byggn
nationsomrråden har
antagits
s att byggnationsområ
ådet för nya
a och förstä
ärkta serviccevägar strräcker sig
5 meter åt båda hållen frrån vägens
s mittlinje och att k
konsekvens
serna av
det av krafttverkens up
ppställnings
sområden sträcker
s
sig
g 3 meter.
byggand
Konsekv
venserna fö
ör vegetatio
onen har bedömts
b
av
v biologer F
FM Tiina Mä
äkelä och
FD Marjo Pihlaja frrån FCG De sign och planering Ab
b.
17.5 Kons
sekvenser av vindkr
raftparken
n
17.5.1 Alte
ernativ 1: En
E vindkrafftpark med 27 vindkra
aftverk
Enligt de
d preliminära projek
ktplanerna finns inga
a värdefulla
a naturobjjekt eller
hotade naturtyper på vindkrraftverkens
s byggplats
ser (Figur 17-3). Miljön i de
n där vind
dkraftverke
en har planerats placeras sam
mt de områ
åden där
områden
planerad
de servicev
vägar och jjordkablar ska placerras består till största
a dels av
unga ek
konomiskog
gar och na
aturtyperna som förekommer p
på byggplattserna är
mycket vanliga
v
i Finland.

Figur 17
7-3. Projek
ktområdets
s värdefulla
a naturtype
er i förhåll ande till projektets
p
byggnin
ngsområden
n i alternat iv 1 och 2.

I alterna
ativ 1 röjs vanlig
v
ekon
nomiskog på kraftverk
kens byggn adsplatser på ett ca
27 hekttar stort område.
o
Se
ervicevägarna placeras till sto r del på befintliga
skogsbilv
vägar på projektomr
p
rådet. Helt nya servic
cevägar må
åste röjas längs en
sträcka på cirka 9,0
9
kilome
eter. Befinttliga skogsbilvägar m
måste göras ca sex
2 kilomete
er (Tabell 6
6.1).
meter brreda längs en sträcka på högst 23
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Allt som allt röjs ca 36 hektar ekonomiskog från kraftverken och
servicevägnätets byggområden. Det befintliga skogsbilsvägnätet utnyttjas som
servicevägsområden på ett ca 8,3 hektar stort område. Då vindkraftparken
färdigställts är ca 70 hektar av projektområdet byggt område (kraftverkens
byggnadsplatser samt servicevägnät), vilket motsvarar ca 3,3 % av
projektområdets areal. Den byggda arealen fördubblas jämfört med nuläget
men jämfört med skogsmarkens totala areal är förändringen relativt liten.
På Figur 17-4 presenteras andelen byggd areal samt åldersfördelningen av
projektområdets skog före och efter byggandet av vindkraftparken. På Figur
17-5
presenteras
vindkraftverkens
och
servicevägnätets
placering
i
skogsmönster av olika åldrar. Byggnadsplatserna är belägna i unga och
medelgamla skogar, dvs. skogsmönster som är yngre än 60 år, och av dessa
skogar röjs i alternativ 1 ca 25 hektar. Av sådan skog som är äldre än 60 år röjs
endast ca 10,7 hektar. Konsekvenserna för gammal skog blir ganska små
eftersom högst ca en hektar skog som är över hundra år gammal röjs. Det bör
noteras att skogsbilder som är över 60 år gamla närmar sig avverkningsåldern
på
ekonomiskogsområden
och
deras
bevarande
beror
inte
på
vindkraftsprojektet.
500
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Figur 17-4. Skogens åldersfördelning på projektområdet samt arealen av
byggda områden före och efter vindkraftparken byggts i alternativ 1.

Ur regional synvinkel är arealen på skogsmarken som går förlorad obetydlig.
Motsvarande vegetationstyper, som är mycket vanliga i Finland, förekommer i
stor mån även utanför projektområdet. Naturtyperna på projektområdet är
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regionalt sett tämligen vanliga och man anser att projektet inte har betydande
konsekvenser för dess lokala representativitet.

Figur 17-5. Skogens åldersfördelning på Böle vindkraftsprojektområde samt den
planerade placeringen enligt alternativ 1 och 2. På bilden syns även öppna
vatten (träsket som finns på Bredmossans norra del samt den byggda
bassäng/träsk som finns på projektområdets östra del). Trädlösa områden på
bilden
är
mossar,
byggnader,
nuvarande
skogsbilvägar
samt
jordmaterialutvinningsområden.

Växtligheten i den omedelbara närheten av byggplatserna 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
projektområdet (bl.a. ung barr-lövträdsmo och tämligen torr tallmo).
Konsekvenserna för vegetationen runt vindkraftverkens och servicevägarnas
byggområden uppskattas vara lindriga, eftersom nuläget för skogsinslagen på
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projektområdet på många ställen är starkt påverkat av kanteffekter på grund av
odlings- och slutavverkningar som gjorts på området.
Inga betydande indirekta konsekvenser bedöms uppstå för projektområdets
värdefulla växtlighetsområden. Bredmossens närmaste kraftverk (nr 8 och 2)
finns 450-500 meter från Bredmossens område. Kraftverken är placerade så att
det mellan dem och det odränerade träskområdet lämnas en skyddszon av träd,
där det finns flera ekonomiskogsdiken. Grankärret enligt Skogslagens 10§ ligger
på Bredmossens västra sida ca 300 meter från kraftverk 8. Härtsåsens vuxna
skogsområde finns på över 400 meters avstånd från närmaste kraftverk 15 och
Lappnäsmossens skogsområde finns på ca 100 meters avstånd från kraftverk 6.
Alla värdefulla områden finns så långt från byggnadsplatserna att kanteffekt
eller små förändringar i vattenbalansen inte når dem.
Konsekvenserna av alternativ 1 för projektområdets vanliga växtlighet och
värdefulla växtlighetsplatser bedöms vara obetydliga.
17.5.2 Alternativ 2: En vindkraftpark med 23 vindkraftverk
Konsekvenserna är till största delen liknande som för alternativ 1 eftersom
kraftverken och servicevägnätet placeras på samma ställen. I alternativ 2 är
kraftverken fyra mindre till antalet i projektområdets norra del och
konsekvenserna blir därför mindre på detta område.
I alternativ 2 röjs vanlig skog på kraftverkens byggnationsplatser på ett ca 23
hektar stort område. Konsekvenserna för servicevägnätet uppstår på samma
områden som i alternativ 1. Helt nya servicevägar måste röjas längs en sträcka
på cirka 8,5 kilometer. Befintliga skogsbilvägar måste göras ca sex meter breda
längs en sträcka på högst 21 kilometer (Tabell 6.2).
Sammanlagt röjs ca 32 hektar skog. Av det befintliga servicevägnätet utnyttjas
ett ca sju hektar stort område, så att de byggda områdena på projektområdet
uppgår till ca 66 hektar, dvs. 3,1 %, efter att vindkraftparken färdigställts.
Skillnaden i den röjda skogens areal mellan alternativen är liten (endast ca 4
hektar).
På Figur 17-6 presenteras de byggda områdenas arealer samt skogens
åldersfördelning på projektområdet före och efter att vindkraftparken har
byggts. I alternativ 2 riktar sig de direkta konsekvenserna, precis som i
alternativ 1, främst mot unga och medelgamla, under 60 åriga, skogar, av vilka
22 hektar röjs. Av över 60 år gamla skogar röjs endast ca 9,5 hektar, av vilka
högst nittio är över hundra år gammal skog. Direkta konsekvenser för vuxen
och gammal skog blir mycket små.
Avstånden mellan värdefulla växtlighetsområden och närmaste vindkraftverks
byggnadsplats är de samma som i alternativ 1 och konsekvenser bedöms inte
uppstå för värdefulla växtlighetsområden.
Konsekvenser för projektområdets
växtlighetsområden bedöms obetydliga.
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Figur 17-6.
1
Skogens ålders
sfördelning
g på proje
ektområdett samt are
ealen av
byggda områden fö
öre och efte
er vindkrafftparken by
yggts i alterrnativ 2.

17.6 Lindrring av ko
onsekvenserna
Konsekv
venserna fö
ör växtlighe
eten kan lindras genom att åtg
gärder som
m utsätter
jordmån
nen för kra
aftigt slitag
ge genomfförs under vintertid. Anläggnin
ngen kan
också planeras
p
så att tunga arbetsmas
skiner anvä
änds så lite
et som mö
öjligt i de
egentliga byggplatsernas när maste omg
givning.
17.7 Osäk
kerhetsfak
ktorer i bedömninge
en
Eftersom
m man i växtlighetsinv
venteringarrna har rikttat speciell uppmärksa
amhet på
områden
n som enligt kartana lysen sann
nolikt omfatttar särskil da naturvä
ärden har
en del av
a vegetatio
onen på prrojektområd
det granska
ats på en m
mer översik
ktlig nivå.
Dock ka
an man me
ed stor san
nnolikhet anta
a
att nyligen avverrkade och områden
med ung
g plantering
gsskog säll an är värde
efulla ur ve
egetationsm
mässig synv
vinkel.
Uppgifte
erna i regiistret över hotade arter är briistfälliga o ch platsup
ppgifterna
ibland inexakta. Det
D
är möj ligt att dett på vindkraftparksom
mrådet före
ekommer
e
sällsyn
nta växtartters växtpla
atser eller naturtyper som inte upptäckts
u
hotade eller
i invente
eringarna. Man har do
ock strävat till att karttera vegeta
ationen till en sådan
utsträck
kning att möjliga
m
sena
are justerin
ngar i layou
ut eller väg planer inte
e kommer
att rikta
a sig mott känsliga objekt. På områden
na som o mger de egentliga
byggom
mrådena ärr konsekve
enserna fö
ör växtligh
heten små
å, och därmed är
granskn
ningen av vegetatione n synnerlig
gen tillräcklig för vindk
kraftparksp
projektets
konsekv
vensbedömning.
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NSEKVENSER FÖR FÅ
ÅGELBEST
TÅNDET
18 KON
18.1 Kon
nsekvensm
mekanismer
Vindkrraftsprojekttets konsek
kvenser för fågelfaun
nan kan ind
delas i kon
nsekvenserr
under anläggning
gstiden oc h konsekvenser unde
er driften a
av kraftverken. Efterr
demon
nteringen in
nverkar pro
ojektet inte
e längre på
å områdets fåglar. Förr skyddade
e
och sk
kyddsvärda
a arter ant as konsekv
venserna dock
d
vara iirreversibla
a, eftersom
m
det ärr sannolikt att vindkra
aftverkens anläggning
gsplatser p
på sikt återkolonieras
s
av allmänt förekommande
e arter. By
yggandet av
a kraftverrk, service
evägar och
h
edningar sp
plittrar fåg larnas livsmiljö. Buller och and
dra störnin
ngar underr
kraftle
anlägg
gningstiden kan tillfä
älligt försämra häckn
ningsresulta
aten för fåglar
f
som
m
häckarr i projekto
området.
Konsekvenserna under den
n tid vindkrraftparken är i drift g
gäller både arter som
m
givningen och arter som flyttar genom projektom
mrådet. De
e
häckarr i näromg
potenttiellt mest betydande
e konsekv
venserna fö
ör fåglarna
a är kollisioner med
d
kraftve
erk och kra
aftledningarr samt störrningar orsa
akade av viindkraftverrken.
Om en
n fågel kolliderar med
d konstruktionerna i ett kraftverk
k kan den skadas
s
och
h
dö. Risken för fågelkollisio
oner påverrkas bl.a. av kraftve
erkets läge
e samt av
v
ns storlek och artsam
mmansättniing. Det ärr särskilt stora
s
fåglarr
fågelpopulationen
u
för kollisionsrrisk, såsom
m tranor, gäss, svan
nar, stora rovfåglar,,
som utsätts
sjöfåglar och måsfåglar. Ko
ollisionernas effekter på
p populatiionsnivå be
eror på hurr
ä
samt på popula
ationens storlek
s
occh artens livscykel.
vanlig arten är
Konsekvenserna är störstt för långlivade och sällsynta arter som förökas
s
amt och anv
vänder omrrådet för fö
ödosök, som
m exempelv
vis havsörn
nen.
långsa
De vis
suella störningarna o
och bullret från vindkraftverken
n kan skrä
ämma bortt
fåglar som före
ekommer i projektområdet elller dess n
närområden. Det ärr
skillna
ader i de olika
o
artern
nas känslig
ghet för stö
örningar. E
Enligt unde
ersökningarr
kan framför
f
allt fåglar som äter, flyttar och överv
vintrar hellt undvika
a
vindkrraftsområde
et. Det kan
n även ske förändringar i fåglarn
nas typiska
a flyttrutterr
om de
e befinner sig
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fågelarter som förekommer i projektområdet och om storleksförhållandet mellan
de olika arternas populationer. I karteringen användes en taxeringslinje som var
6,4 kilometer lång. Sammanlagt 30 stycken fem minuter långa punkttaxeringar
genomfördes på olika ställen av projektområdet (Figur 18-1). Utredningen
kompletterades med tillämpad karteringsmetod (Koskimies & Väisänen 1988)
med vars hjälp förekomsten av med tanke på skydd värdefulla arter på
projektområdet karterades. Det häckande fågelbeståndet karterades i juni 2014
under sammanlagt 12 fältdagar (ca 80 timmar) av Harry Lillandt. En
noggrannare beskrivning av karteringsförfarandet finns i rapporten om
häckande fåglar som finns som bilaga till MKB-beskrivningen (bilaga 5).

Figur 18-1. Placeringen av de punkttaxeringsplatser (30 st) och den
taxeringslinje (6,4 km) som använts för beräkningen av häckande fåglar på
projektområdet.

18.2.2 Det flyttande fågelbeståndet
Det flyttande fågelbeståndet har utretts i MKB-processen för Pjelax
vindkraftpark. Uppföljningen av vårflyttningen utfördes på projektområdet under
april-maj våren 2012 och 2013 under sammanlagt 22 dagar (ca 165 timmar) av
biolog, FM Paavo Sallinen från FCG Design och planering Ab och Turo
Tuomikoski från Suupohjan lintutieteellinen yhdistys. Observationerna gjordes
från fem olika observationspunkter på projektområdet (Tabell 18.1, Figur 18-2).
Det fågelbestånd som flyttar om hösten utreddes till största delen under
perioden september-november 2012. På grund av sångsvanens sena
höstflyttning gjordes observationer även sent på hösten/på förvintern (28.10.,
28.11. och 8.12.2012). Höstflyttningen observerades under sammanlagt 21
dagar (ca 180 timmar) av Harry Lillandt och Turo Tuomikoski från Suupohjan
lintutieteellinen yhdistys och av Paavo Sallinen från FCG Design och planering
Ab. Höstflyttningen karterades i huvudsak på Bäcklidens åkrar på
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projektområdets norra del men även på två andra observationsplatser (Tabell
18.1, Figur 18-2).
Observationerna av de flyttande fåglarna inleddes vid soluppgången och man
antecknade art, mängd, flygriktning samt vilken sida av projektområdet fåglarna
flög på. Höjden av de flyttande fåglarna bedömdes på tre höjder, 0-60 meter
(under vindkraftverkens funktionshöjd), 60-200 meter (vindkraftverkens
funktionshöjd) samt över 200 meter (över vindkraftverkens funktionshöjd).
Tabell 18.1. Antalet observationsdagar på respektive observationsplats.
Observationsplatsernas koordinater X/Y är i ETRS95 TM35 –koordinatsystemet.
Observationspunkt

Säsong

Antal
Platsens
observationsnamn
dagar
6
Bäckliden

1

Vår 2013

2

Vår 2012

12

3

Vår 2012

2

4

Vår 2012

1

5

Vår 2012

1

1

Höst 2012

18

3

Höst 2012

1

6

Höst 2012

6

X

Y

213378

6936411

212371

6925183

209141

6928890

215493

6926557

211370

6927035

Bäckliden
213378
Pjelax,
209141
åkrar
Österskogen 217451

6936411

Pjelax
Pjelax,
åkrar
Pjelax,
Rotmossen
SE
Pjelax,
Änkmossen
N

6928890
6935925

Figur 18-2. Flyttningsobservationsplatser.
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Figur 18-3. Bivråken häckar sannolikt på Böle projektområde (foto: Tuomo
Pihlaja/FCG).

Även i närheten av projektområdet finns det information om några
häckningsplatser för värdefulla arter. Anmärkningsvärt är att enligt
ringmärkningsbyrån (Helsingfors Universitet 2015) finns det två fiskgjusbon en
kilometer sydväst om projektområdet. Det ena boet har fallit ner och i det andra
boet har den sista fastslagna häckningen ägt rum år 2004, då ungarna avled
efter att hanen krockat med ellinjer och dött. En annan hane tog troligen över
reviret och dekorerade ett nytt bo i ett annat träd. Hanen har dock inte lyckats
para sig och boet har enligt registret senast dekorerats år 2010. Myren som
fiskgjusen har häckat på kontrollerades under karteringarna av det häckande
fågelbeståndet i samband med fågelkarteringarna för Pjelax vindkraftpark åren
2012 och 2013, men inga observationer av fågeln gjordes. Under terrängbesök
våren 2014 har man kunnat konstatera att de kvarvarande delarna av boet är
konstgjort och inte passande för häckning (FCG 2014).
Cirka 5 km sydväst om Böle projektområde finns ett aktivt havsörnsbo. Det är
sannolikt att detta bo har byggts av det lokala par vars bo föll ner 2012. År
2013 lyckades häckningen på området och producerade två ungar (FCG 2014).
Havsörnsparets flygrutter har följts med i samband med Pjelax vindkraftparks
MKB-förfarande och då samlades iakttagelser om fåglarnas rörelser under tiden
17.5. – 13.6.2013, sammanlagt 82,5 timmar (FCG 2014). Av det samlade
materialet konstaterades att havsörnarnas födosök nästan alltid riktades mot
kusten. Då fåglarna återvänder till boet kan de dock cirkla in från öster.
Fåglarnas huvudsakliga födosöksrutter riktar sig sålunda inte mot Böle
projektområde. Andra kända havsörnsbon finns på 6-7 kilometers avstånd väst
och sydväst om projektområdet (Helsingfors Universitet 2015).
På Bredmossens område som finns på projektområdet häckar följande
myrfågelarter: ljungpipare, grönbena och småspov. Grönbenan är klassad som
nära hotad (NT) och ljungpipare och småspov är regionalt hotade (RT).
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Av hönsfåglarna påträffas orre (NT, nära hotad), tjäder (NT nära hotad, RT
regionalt hotad) och järpe på området, men de utbredda kalhyggena har
förminskat deras livsmiljöer något. Järpe är den hönsfågeln som förekommer
rikligast på området och unga, icke avverkade blandskogar erbjuder en
gynnsam livsmiljö för arten. Inga iakttagelser av dalripa gjordes vid
karteringarna. Projektområdet finns beläget på södra delen av dalripans
förekomstområde, där de längre endast förekommer ett fåtal.
Av olika rovfågelarter observerades sparvhök, tornfalk, ormvråk (VU, sårbar),
bivråk (VU, sårbar), blå kärrhök (VU, sårbar) och duvhök. Vid karteringen fann
man även två häckande par sparvugglor. Också ett havsörnspar (VU, sårbar)
observerades sydöst om området.
Av de tättingar som observerades är inga arter klassificerade som
utrotningshotade. På området häckar grönsångaren, som är klassificerad som
nära hotad (NT). Vid karteringen fann man också lavskrika (NT, nära hotad, RT
regionalt hotad) i den nordöstra delen av området. I de gamla granskogarna på
området häckar även tretåig hackspett, spillkråka och trädkrypare.
Under terrängkarteringen gjordes iakttagelse av ljud från trana men det finns
ingen information om specifik häckningsplats för arten. Tranans läte bär mycket
långt och häckningsplatsen kan därför finnas även utanför projektområdet.
Nattskärra häckar i ogästvänliga moskogar, troligen åtminstone ett eller två par.
En noggrannare beskrivning om områdets häckande fågelbestånd finns i
rapporten om häckande fåglar, som finns som bilaga till MKB-beskrivningen
(bilaga 5).

Figur 18-4. Trädkryparen häckar i de gamla granskogarna på området (foto:
Tiina Mäkelä/FCG).
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Tabell 18.2. Observerade utrotningshotade fågelarter samt fågelarter med
skyddsstatus på projektområdet i samband med karteringen av häckande
fåglar, skyddsstatus och antal observerade par i karteringen (VU= sårbar, NT=
nära hotad, dir= art i fågeldirektivets bilaga I, EVA= för Finland nationell
ansvarsart och RT= regionalt hotad på sydboreala Österbottens kust).

Art

Skyddsstatus

Antal par

Kricka (Anas Crecca)

EVA

0-5

Knipa (Bucephala clangula)

EVA

1

dir

2,6 / km2

NT, dir, EVA

4,4 / km2

Tjäder (Tetrao urogallus)

NT, dir, EVA, RT

(10 iakttagelser)

Bivråk (Pernis apivorus)

VU, dir

1

Blå kärrhök (Circus cyaneus)

VU, dir

0-1

Ormvråk (Buteo buteo)

VU

1

Trana (Grus grus)

dir

1

Ljungpipare (Pluvialis apricaria)

dir, RT

2

Småspåv (Numenius phaeopus)

EVA, RT

1

dir, EVA, RT

3

Sparvuggla (Glaucidium passerinum)

dir, EVA

3

Nattskärra (Caprimulgus europaeus)

dir

2

Spillkråka (Dryocopus martius)

dir

5

dir, EVA

4

Rödstjärt (Phoenicurus phoenicurus)

EVA

2

Grönsångare (Phylloscopus sibilatrix)

NT

3

Törnskata (Lanius collurio)

dir

6

NT, EVA, RT

1

Järpe (Tetrastes bonasia)
Orre (Lyrurus tetrix)

Grönbena (Tringa glareola)

Tretåig hackspett (Picoides tridactylus)

Lavskrika (Perisoreus infaustus)
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Figur 18-5. Platser där man observerat skyddsvärda
karteringen av häckande fåglar åren 2013 och 2014.
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fågelarter

under

18.3.2 Det flyttande fågelbeståndet
Bottniska vikens kust i Närpesområdet utgör, både på våren och hösten, en
betydande flyttrutt särskilt för sjöfågel- och måsarter. Varje höst flyttar
hundratusentals fåglar genom området till sydliga övervintringsplatser.
Geografiskt ligger projektområdet öster om Bottniska vikens strandzon.
Tättingarnas, tranornas och dagrovfåglarnas flytt koncentreras ofta tydligare
över det österbottniska fastlandet, där deras flygrutter, förutom av kustlinjen,
även styrs av andra linjer, såsom åsar, breda åfåror och stora låglänta
åkerområden (Ijäs & Yli-Teevahainen 2010). Den planerade vindkraftparken är
belägen på skogbevuxna områden som saknar linjer i stil med de som beskrivs
ovan och som tydligt styr fåglarnas flytt. De flesta flyttande fåglar följer
kustlinjen.
Fåglarna gynnas av Österbottens kustlinje som samlar större koncentrationer av
flyttfåglar, medan flyttfåglarnas antal minskar mot inlandet. Fågelflyttningen
följer förutom Bottniska vikens kust också Närpes å, som finns nordväst om
projektområdet och som utgör ett huvudstråk speciellt för arter som flyttar över
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land. Ån och åkerområdena kring den utgör viktiga rastplatser för det flyttande
fågelbeståndet.
Väderförhållandena inverkar årligen på fåglarnas flyttrutter samt när flyttningen
infaller tidsmässigt. De årliga flyttrutterna påverkas emellertid av vädret och
särskilt av de rådande vindarna. Därför kan det finnas vissa avvikelser mellan
karteringar över flyttning som gjorts olika år. Till exempel den flytt som sker i
närheten av kusten vid västlig vind kan flyttas mera österut och några arter
med större kollisionsrisk med turbiner kan ha flyttsträck genom projektområdet
och dess närhet, särskilt tranor, gåsar, svanar och rovfåglar.
Uppföljning av vårflytten
De arter som observerades är typiska för Österbottens kustlinje och mängderna
flyttande fåglar som observerades är i genomsnitt relativt små.
Under vårflyttningen observerades sammanlagt 73 olika fågelarter. År 2012
observerades sammanlagt ca 19 000 fågelindivider och på våren 2013 ca 2 255
De rikligaste observationerna gjordes för skrattmås, trana, ringduva, fiskmås,
tofsvipa och bofink. Under uppföljningsåren observerades förhållandevis mest
tranor (över 3 600 individer), skrattmåsar (cirka 10 800 individer), duvor (cirka
1 500 individer), gäss (cirka 1 700 individer) och små tättingar (cirka 1 250
individer). Klart färre rovfåglar (cirka 150 individer), svanar (cirka 500
individer), kråkfåglar (cirka 260 individer) och andra arter observerades. För de
övriga arternas del var de observerade mängderna tydligt under mängderna för
huvudflyttrutter.

Figur 18-6. På våren 2012 observerade man betydande flyttmängder av
fiskgjuse (foto: Tiina Mäkelä/FCG).

Vid vårflyttningen observerade man relativt mycket havsörnar, sammanlagt 66
individer. En del av observationerna gäller sannolikt lokala individer som rör sig
i närheten av kusten. En stor del av de havsörnar som observerades under
vårflytten (över hälften) närmade sig projektområdet från söder. Lite över
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hälften av havsörnarna flög på samma höjd som vindkraftverkens rotorblad.
Under vårflytten observerades även en kungsörn och en större skrikörn i
närheten av projektområdet. Kungsörnen observerades på projektområdets
södra del i träskområdena av Funtusmossen och Långmarken, varifrån den
sannolikt flög norrut över projektområdet. Den större skrikörnen passerade över
projektområdets västra del.
På våren observerade man även betydande flyttmängder av fiskgjuse (10
individer) och fjällvråk (67 individer). Hökfåglarnas flytt koncentrerades till
projektområdets västra del.
Under vårflyttningen observerade man relativt lite sädgåsar fastän åkrarna
söder om projektområdet är populära rastplatser för gäss. En stor del av gässen
fortsätter dock österut från Kristinestad mot Kauhajoki. Gässens observerade
flyttflyghöjd var ofta den samma som höjden för vindkraftverkens vingar.
De observerade vårflyttmängderna av sångsvan når inte ens i närheten upp till
den mängd svanar som årligen vilar på åkrarna i Kristinestad. Av den
observerade flyttningen passerade över hälften på projektområdets västra del
och resten flög mot projektområdet. Ungefär hälften av svanarna flög lägre än
höjden för vindkraftverkens vingar och hälften flög på kollisionshöjd.
På våren 2012 flyttade tranorna i bred front i huvudsak rakt mot norr. Den klart
största delen av flyttningen passerade på projektområdets västra del men några
hundra individer flög också över projektområdet. År 2013 lyckades man inte
observera tranornas huvudflytt.
Uppföljning av höstflytten
Under höstflyttningen 2013 observerades sammanlagt 49 olika fågelarter och
15 000 individer.
Av helhetsmängderna flyttande fåglar observerade man förhållandevis mest
tranor (cirka 6 380 individer), ringduvor (cirka 4 430 individer), småtättingar
(över 1 500 individer), gäss (cirka 960 individer), sångsvanar (cirka 560
individer) och vadare (320 individer). För de övriga arterna var flyttmängderna
små.
Gässen flyttade över ett bredare område än under vårflyttningen. På
projektområdets norra del observerades även ett tiotal sädgäss som flög mot
öster.
Sångsvanen flyttar mycket sent på hösten efter att nästan all annan flytt redan
är förbi. Ofta samlas sångsvanarna i flockar på åkrar först i oktober.
Sångsvanarna dröjer sig kvar på åkrarna och flyttar sig fram och tillbaka mellan
åkrarna beroende på situation. De flyttar söderut först i november. På grund av
detta är det vanligen svårt att få en heltäckande bild av artens
höstflyttmängder. I uppföljningen av höstflytten var den totala mängden
observerade sångsvanar ändå inte nationellt betydande.
Av de rovfåglar som observerades (totalt 120 individer) under höstflyttningen
var mängderna relativt stora för blå kärrhök (cirka 31 individer) och fjällvråk
(cirka 31). Hökfåglarnas höstflytt fördelades på en mycket bred front.
18 havsörnar observerades, vilket är en regionalt sett mycket vanlig mängd.
Två kungsörnar observerades. Den ena kungsörnen som flyttade söderut
observerades på Viiti åkerområde, varifrån den sannolikt flyttade över
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En noggrannare beskrivning av fåglarnas flytt i närheten av projektområdet
finns i en skild utredningsrapport, som finns som bilaga till MKB-beskrivningen
(bilaga 5).
Viktiga vilo- och födoområden
Viktiga vilo- och födo-områden i närheten av projektområdet finns söderut i
Kristinestad, vid Härkmeri, Lillsund, Lålby och Perus åkrar. Områdena är viktiga
för gässen och svanar, men det förekommer ofta även stora mängder andfåglar
och vadare. Väder- och vindförhållanden inverkar stort på den årliga variationen
i mängden fåglar som vilar på områdena. På våren vilar tusentals gäss, främst
sädgås och grågås, på åkrarna. Under hösten är dessa åkrars betydelse inte lika
stor som under vårflyttningen, men under senaste år har dess betydelse för
vitkindade gäss ökat. På hösten samlas inte sädgässen på åkrarna, utan de
flyger över.
På Kristinestads åkrar samlas det även vadare och andfåglar. Mängderna kan
vara stora, men varierar mycket mellan åren beroende på väder och andra
förhållanden. Vid vårflyttningsobservationerna under 2013 uppstod det ett
ovanligt brett översvämningsområde vid Lappfjärds ådal som lockade till sig
stora mängder vadare och andfåglar. Trots att mängderna gäss och tranor som
samlas på vilo-områdena varierar mycket med åren, kan man anta att
mängderna flyttande fåglar förblir relativt lika. Beroende på om fåglarna vilar på
åkrarna i Kristinestad eller någon annanstans kan deras flyttlinje dock förflyttas.
Ifall fåglarna vilar på åkrarna i Björneborg eller längre söderut finns det en
möjlighet att de svänger inåt mot land i ett tidigare skede.
18.3.3 Viktiga områden för fågelbeståndet
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 är inte ett skyddsprogram, men största
delen av FINIBA-områdena hör till skyddsprogrammet för fågelvatten eller till
förslaget till Natura 2000-nätverket.
Det finns fyra FINIBA- och IBA-områden inom tio kilometers radie från
projektområdet (Figur 18-8). På 30 kilometers avstånd från projektområdet
finns ytterligare FINIBA-områden.
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Figur 18-8. Viktiga fågelområden i Finland (FINIBA) i närheten av
projektområdet (Leivo m.fl. 2001).

Sydösterbottens skogar: Projektområdet ligger i sin helhet på ett av tre
delområden av FINIBA-området Sydösterbottens skogar. Området är ett viktigt
fågelområde för det häckande fågelbeståndet. FINIBA-området omfattar stora,
enhetliga barrträdsdominerade skogsområden i Sydösterbotten. Områdets areal
är mycket stort, 51 781 hektar. På området häckar tjäder (Tetrao urogallus),
tretåig hackspett (Picoides tridactylus) och lavskrika (Perisoreus infaustus) som
är typiska arter för skogsfåglar (Bird Life Finland 2013).
Enligt kriterierna finns det tre skyddsvärda fågelarter på området
Sydösterbottens skogar; tjäder (200-400 par), tretåig hackspett (10-30 par)
och lavskrika (63 par). Området har karterats under 1990-1996 och kriterierna
baserar sig på den dåvarande situationen. Under karteringen 2014 av det
häckande fågelbeståndet på Böle projektområde observerade man alla tre
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kriteriearterna. Lavskrikan observerades i den nordöstra delen av området.
Enligt vad man vet har lavskrikans södra utbredningsgräns flyttat norrut till
Närpes, vilket betyder att projektområdet i teorin är på lavskrikans södra
utbredningsgräns. Enligt karteringen 2014 häckar tretåig hackspett i de gamla
granskogarna på området. Tjäder observerades flera på området. En del av
observationer gjorda på flera separata karteringsdagar kan dock gälla samma
individer. Tjäderbeståndet har klart minskat från beståndet på 1990-talet då
FINIBA-kriterierna har gjorts upp. Projektområdets skogar är i huvudsak i
ekonomiskogsbruk och på området har efter FINIBA-områdets avgränsande
gjorts rätt omfattande med kalhyggen, vilket har försvagat områdets värden för
FINIBA-kriterier gällande skogsfåglar. Projektområdet upptar endast 4 % av
FINIBA –områdets yta.
Havsvikarna i Kristinestad: FINIBA-området Havsvikarna i Kristinestad ligger
väst om projektområdet. Området är uppdelat i fyra mindre låga, frodiga
havsvikar längs med Kristinestads kust och har en sammanlagd areal på 1 560
hektar. På området häckar brun kärrhök (Circus aeruginosus) och genom
området flyttar bland annat gråhäger (Ardea cinerea), knölsvan (Cygnus olor),
gluttsnäppa (Tringa nebularia) och grönbena (Tringa glareola). Området
inkluderar IBA-området Lappfjärds våtmarker (047).
Sydösterbottens skärgård: FINIBA-området Sydösterbottens skärgård ligger
som närmast på 12 kilometers avstånd från projektområdet. Området är en
lång, smal kedja av hundratals öar och skär längs den sydösterbottniska kusten.
På området häckar bl.a. tusentals skratt- (Chroicocephalus ridibundus) och
fiskmåsar (Larus canus) samt några hundratal dvärgmåsar (Hydrocoloeus
minutus) och silltrutar (Larus fuscus). På våren flyttar upp till 10 000 ejdrar
(Somateria mollissima), tusentals sjöorrar (Melanitta nigra), svärtor (Melanitta
fusca) och andra sjöfåglar genom området. Största delen av området hör till
Naturaområdet Närpes skärgård (FI0800135). Området inkluderar IBA-området
Kristinestads södra skärgård (FI046).
Lålby åkrar: Lålby åkrar är belägna rakt söderut från projektområdet, på cirka
12 kilometers avstånd. Lålby åkrar består av potatisåkrar som är i effektiv
användning och finns mellan Lappfjärds kyrkoby och Kristinestad. Området är
190 ha stort och man har observerat vårflyttande sädgås (Anser fabalis) och
grågås (Anser anser). Lålby åkrar är även klassat som IBA-område (048).
Tabell 18.4. FINIBA-områden i närheten av projektområdet (BirdLife Finland
2013).

Namn
Sydösterbottens
skärgård
Sydösterbottens
skogar
Havsvikarna i
Kristinestad
Lålby åkrar

Kod
720070
720069
720068
720052

Kommun
Kristinestad,
Närpes, Kaskö
Närpes,
Kristinestad
Kristinestad,
Närpes
Kristinestad

Kriteriearter
(st.)

Areal (ha)

18

15 800

3

51 800

18

1 560

2

190

BirdLife Finland har tillsammans med sina lokala föreningar börjat MAALIprojektet för att identifiera viktiga fågelområden på landskapsnivå. MAALIområdena är en utvidgning på landskapsnivå av IBA- och FINIBA-områdena.
När projektet är färdigt kommer MAALI-områdena att komplettera FINIBA- och
IBA-områdena. Möjliga MAALI-områden kommer att tas i beaktande i fortsatta
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undersökningarna har konstaterats vara lindriga (Rydell m.fl. 2012, Koistinen
2004). De direkta konsekvenserna under anläggningen är obetydliga, eftersom
det är relativt små ytor i livsmiljön som måste röjas för vindkraftverken och
servicevägarna och förändringarna inriktas på skogsområden där habitaten och
fågelfaunan är ganska vanliga. På de preliminära byggplatserna observerades
inte några arter som är hotade eller speciellt känsliga för förändringar i
livsmiljön häcka.
Projektet ökar inte heller nämnvärt splittringen av skogsbestånd, eftersom
servicevägnätet till en del består av det befintliga nätverket av skogsbilvägar
och den skogsareal som röjs på vindkraftverkens placeringsplatser är rätt liten.
Den byggda arealen på projektområdet ökar i och med projektets förverkligande
från nuvarande byggda arealen, som är minst minst 33 hektar, till under 70
hektar vilket innebär att endast ca 36 hektar skog måste röjas. Skogsområdets
strukturella förändring är mycket liten eftersom den bebyggda arealens andel
växer med endast ca 1,7 % -enheter (se kapitel 17 ”Konsekvenser för
naturtyper och växter”). Med beaktande av kanteffekten kan klart över 95
procent av fåglarnas livsmiljöer på projektområdet anses bevara i stort sett i sitt
nuvarande tillstånd oavsett om projektet genomförs eller inte.
Konsekvenserna av vindkraftsetableringen kan jämföras med förändringarna
som skogsbruket orsakar i livsmiljöerna och till vilka fågelbeståndet i området i
viss mån redan har anpassat sig. Fåglar som lever i skogsbruksområdet måste
flytta till nya livsmiljöer till följd av gallrings- och slutavverkningar och för de
fåglar som häckar i ekonomiskogarna finns det gott om motsvarande livsmiljöer
i närheten av byggplatserna. Skogarna i projektområdet är redan splittrade pga.
skogsskiften som avverkats vid olika tidpunkter och ett omfattande nät av
skogsbilvägar. Vindkraftparkens splittrande effekter på livsmiljöerna bedöms
endast lite öka effekterna av skogsbruket, eftersom den skogsyta som måste
röjas för ett kraftverk är betydligt mindre än den genomsnittliga ytan av ett
kalhygge. Det bör ändå beaktas att förändringarna i livsmiljöerna till följd av
vindkraftsetableringen är bestående, åtminstone för den tid som den planerade
vindkraftparken är i drift.
Naturtyper som är värdefulla för fågelbeståndet samt habitat för värdefulla arter
(t.ex. nattskärrans revir, de kända boplatserna av rovfåglar och områden av
gamla skogar) har lämnats utanför anläggningsområden redan under
planeringsskedet. Förändringarna i livsmiljöerna för s.k. gammalskogsarter på
området (bl.a. trädkrypare, tjäder, spillkråka, sparvuggla och tretåig hackspett)
är mycket obetydliga.
Lavskrika är känslig för fragmentering av skogsområden och av den orsaken har
stammen i södra Finland minskat. Arten observerades endast en gång i
projektområdets norra del under karteringen. Projektområdet är inte längre ett
särskilt betydande förökningsområde för artens population, utan områdena där
arten förekommer har förflyttats mera norrut. Det är osäkert om arten längre
häckar på området. Projektets konsekvenser för skogarnas struktur bedöms
överlag vara så små att det sannolikt inte har en betydande inverkan på
lavskrikans levnadsförhållanden på området.
Direkta konsekvenser för myrfåglars (grönbena, ljungpipare, småspov och blå
kärrhök) eller vattenfåglars (gräsand och kricka) häckningsområden uppstår
inte eftersom vindkraftparkens byggnationer inte placeras på Bredmossens
odränerade träskområde. Mellan vindkraftparkens byggnationer och viktiga
träskmiljöer lämnas ca 300 meter breda skogsbeklädda skyddsområden, vilket
gör att även indirekta konsekvenser för livsmiljöernas kvalitet inte bedöms
uppstå.
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Projektet försämrar och splittar i någon mån skogshönsens livsmiljöer på
området, vilket i viss mån kan försämra arternas förökningsframgång.
Vindkraftparkens konsekvenser för skogshönsfåglarnas livsmiljöer på det
kraftigt modifierade ekonomiskogsområdet bedöms överlag vara ganska små.
Projektet bedöms inte försvaga hönsfåglarnas levnadsförhållanden på området
på ett betydande sätt.
Stora hökfåglars revir är relativt stora och projektområdets direkta
konsekvenser riktas sannolikt endast mot en del av rovfåglarnas
näringsanskaffningsområde. Den exakta platsen för boet som tillhör ormvråken
som häckar på projektområdet finns det ingen information om men revirets
kärnområde och boet är sannolikt belägna i närheten av kraftverk 23. De
förändringar som projektet ger upphov till i skogens struktur är sannolikt inte
betydande för ormvråken som föredrar en rätt varierande och bruten
häckningsmiljö
med
många
gränszoner
(PKLTY
2002).
Enligt
rekommendationerna för behandling av skog skall inte kalhyggen finnas
närmare än 25 meter från boträd (PKLTY 2002). Mellan boet och vindkraftverket
lämnas sannolikt ett tillräckligt stort skyddsavstånd eftersom boet inte i
kartläggningen har hittats i kraftverkspositionens närhet. Bivråkar är mera
känsliga för fragmentering av skog eftersom de föredrar vidsträckta enhetliga
skogsområden och rör sig främst i vuxen bland- och barrskog. Storleken på
artens revir är typiskt över tio kvadratkilometer (PKLTY 2002). Byggnationerna i
Böle vindkraftpark är ändå placerade främst i unga skogsområden (kapitel 17
”konsekvenser för växtligheten”), som inte är bivråkens primära livsmiljö.
Konsekvenserna riktar sig sannolikt mot revir av kvalitativt ringa värde och en
kvantitativt liten del av reviret och projektet bedöms inte på ett betydande sätt
försvaga häckningsrevirets kvalitet fastän det inte finns information om boets
exakta placering. Mindre rovfåglar (tornfalk och sparvhök) bedöms vara mera
flexibla vad gäller livsmiljö eftersom de ofta häckar i miljöer som förändras av
människor och även i närheten av bosättning. För mindre rovfåglar blir
konsekvenserna mycket små.
För törnskata och varfågel kan livsmiljökonsekvenserna till och med vara
positiva i någon mån eftersom arterna häckar i halvöppna miljöer så som på
kalhyggen.
Nattskärrans boplats observerades i närheten av platsen där kraftverk 17
placeras. Byggandet av kraftverket och servicevägen inverkar inte på ett
betydande sätt på livsmiljön på området eftersom byggnationerna är placerade
på ett område med skogsplantor. En annan möjlig häckningsmiljö finns i
närheten av jordtagningsområdet i projektområdets västra del. Det uppstår inga
direkta konsekvenser för livsmiljön pga. vindkraftprojektet eftersom
vindkraftparkens byggnationer inte placeras på området.
Störningar pga. byggnadsarbetena och ökad mänsklig aktivitet i området kan
tillfälligt försämra häckningsresultaten för fågelarter utanför det egentliga
anläggningsområdet, men störningen gäller inte ett stort område och är
kortvarig (max 2 år). De negativa konsekvenserna av buller och andra
störningar (blinkningar och rörelser) från vindkraftverkens rotorblad påverkar
ett större område än förändringarna i livsmiljöerna och pågår under hela den tid
som vindkraftparken är i drift. I allmänhet har tätheten för sedvanliga häckande
fåglar inte konstaterats minska märkbart i närheten av vindkraftverk (Langston
& Pullan 2003) och störningarna bedöms vara obetydliga för största delen av de
fåglar som häckar i området. Störningskonsekvenserna minskar oftast redan på
100–200 meters avstånd från kraftverket (Hötker m.fl. 2006), varigenom
tillräckligt ostörda livsmiljöer kommer att bestå på området även för känsligare
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arter. Någon minskning i bestånden för de fågelarter som häckar på
vindkraftparkernas områden har inte heller observerats på lång sikt (PearceHiggins m.fl. 2012).
Ormvråk häckar ofta även på mycket störningsutsatta platser, t.ex.
avstjälpningsplatser och i närheten av bebyggelse (Valkama m.fl. 2011). Det är
likväl möjligt att fåglarna överger sina revir pga. störningar under anläggningen
av projektet eller de första åren när vindkraftparken är i drift. Konsekvenserna
kan lindras genom att förlägga byggnadsåtgärder som tar plats i närheten av
revirets kärnområde utanför häckningsperioden.
Vindkraftsetableringen kan i viss mån försämra häckningsresultaten för
nattskärra, som bedöms vara känslig för mänsklig aktivitet (Langston m.fl.
2007, Murison 2002). Områdets nattkärrastam är dock så fåtalig (1-2 par) att
mera omfattande konsekvenser på populationsnivå inte bedöms uppstå.
För spillkråkans del blir störningarna under anläggningstiden obetydliga,
eftersom man vet att arten också anpassar sig väl till störningsutsatta områden
och även häckar i närheten av bebyggelse.
Störningar under byggningsperioden bedöms sträcka sig högst måttligt till
byggområdet och det ljud som uppstår bedöms inte ha betydande konsekvenser
för förekomsten eller häckningsframgången av myrfåglar på området.
Kollisionskonsekvenser
Den absolut största delen av fåglarna väjer för vindkraftverk, och endast 1–2
procent av fåglarna ändrar inte sitt beteende efter att vindkraftparken har
byggts (bl.a. Desholm ym. 2006, Whitfield m.fl. 2009, Scottish Natural Heritage
2010). Att en fågel flyger genom de roterande rotorbladen på ett vindkraftverk
innebär inte i sig dödlig utgång, utan de flesta fåglar klarar sig oskadda. I
genomsnitt träffas endast 5–15 procent av de fåglar som flyger genom
rotorytan av rotorbladen. Enligt utredningar i Europa och Nordamerika räknar
man i medeltal 2,3 fågelkollisioner per vindkraftverk per år (Rydell m.fl. 2012).
Med beaktande av fåglarnas rörelser på projektområdet under året kan
projektet, om det realiseras, beräknas orsaka högst cirka 60 fåglars död per år.
Bedömningen omfattar hela det fågelbestånd som förekommer på området
under ett år, dvs. flyttande och häckande fåglar samt fåglar som vistas på
området under vintern.
Kollisionsdödligheten under häckningstiden är obetydlig t.ex. jämfört med
antalet trafikdöda fåglar i Finland per år (ca 4,3 miljoner döda fåglar per år)
(Manneri
2002).
Vindkraftverken
anses
inte
orsaka
betydande
kollisionsdödlighet för största delen av de arter som häckar på projektområdet
eller dess omedelbara närhet, eftersom häckande fåglar sällan flyger så högt att
det skulle föreligga någon risk för kollision med rotorbladen. Största delen av de
häckande arterna i området är olika sparvfåglar som även tack vare sina fysiska
egenskaper (t.ex. förmåga att snabbt byta riktning) löper mindre risk för
kollisioner. Konsekvenserna också för de alla skyddsvärda, små sparvfågelsarter
bedöms vara obetydliga.
Av häckfågelarter anses ormvråken och bivråken pga. sina cirklande flyttsätt
vara utsatta för kollisioner. På basen av satellitövervakning av bivråk flyger
bivråkarna under häckningstiden i genomsnitt lägre än vindkraftverkens rotorer
och risken för att arten kolliderar med de planerade vindkraftverken bedöms
inte vara särskilt betydande (Patrik Byholm, Luftens härskare –seminarium
26.3.2013). Till ormvråkens jaktbeteende hör mera cirklande på höga höjder,
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vilket möjligtvis utsätter arten lite mera för vindkraftverkskollisioner än
bivråken. Ormvråkarna kan cirkla över häckningsplatsen och jaktplatsen även
på samma höjd som vindkraftverkens vingar. Vindkraftverken kan inverka på
häckningsframgången ifall honorna måste använda mycket energi för att
undvika kraftverken eller ifall de kolliderar med vindkraftverken, i vilket fall
även ungarna förgås. Det är även möjligt att ormvråken flyttar för att häcka
längre från vindkraftsområdet pga. störningen och då minskar kollisionsrisken
för mödrar och ungar naturligt. Den häckande populationen av ormvråk och
bivråk på projektområdet motsvarar en fraktion av arternas häckande
populationer i Södra Österbotten och Österbotten, varigenom projektets
konsekvenser inte kommer att försämra bevarandet av arterna i regionen.
Nattskärran bedöms inte löpa särskilt stor kollisionsrisk med vindkraftverken
eftersom arten vid födosök normalt flyger mycket lågt.
De tranor som häckar i området kan ibland flyga via projektområdet till sina
födoområden. På grund av sin stora storlek bedöms arten exponeras för
vindkraftskollisioner. Arten häckar dock mycket fåtaligt på området eller i dess
närhet. Det är möjligt att några tranor kommer att kollidera med kraftverken
under vindkraftparkens driftstid. Projektet bedöms inte orsaka betydande
konsekvenser för arten vars population är på uppgång både på södra
Österbottens område samt nationellt.
Skogshönsen flyger i höjd med vindkraftverkens rotorblad främst i
undantagsfall, varigenom kollisionsrisken med rotorn bedöms vara obetydlig.
Från Nordnorge finns det observationer om dalripornas kollisioner med
vindkraftskonstruktioner i en vindkraftpark men utöver det finns inte
observationer av konsekvenser för skogshönsfåglar. Under de senaste åren har
FCG:s personal under sina besök på vindkraftparkområden påträffat två tjädrar
som antagligen har dött till följd av kollision med vindkraftverk. Konsekvenserna
av en enskild kollision för tjäder, orre och järpe bedöms som lindriga eftersom
bestånden är både regionalt och lokalt livskraftiga och den mest betydande
inverkan på skogshönsfåglarnas population är jakt.
Andra häckande arter som är värdefulla med tanke på deras skydd, t.ex. tretåig
hackspett ja spillkråka flyger normalt under vindkraftverkens rotorhöjd och de
bedöms inte vara speciellt utsatta för kollisionsrisk.
För blå kärrhök som häckar i området är kollisionsrisken sannolikt rätt liten.
Arten jagar på öppna områden, såsom åkrar och träsk, och flyger vid jakt lågt.
Kollisionsrisk uppstår endast ifall arten förflyttar sig från häckningsområdet till
födoområden genom vindkraftparken. Sannolikt finns de huvudsakliga
jaktområdena på åkerområden utanför projektområdet och i Bredmossens södra
del, där arten observerades under häckningstiden.
Eftersom fiskgjusebon söder om projektområdet inte enligt befintlig data är i
artens aktiva bruk, bedöms Böle vindkraftprojekt inte medföra betydande
konsekvenser för fiskgjusen.
Havsörnen är synnerligen utsatt för kollisioner, eftersom den är en stor fågel
som inte så enkelt kan göra snabba väjningsrörelser. Under bobygget,
häckningen och matningen av ungarna uppehåller sig havsörnen största delen
av tiden i närheten av boet (WWF Finland 2010), men jaktområdena kan finnas
på upp till tio kilometers avstånd från boplatsen. Havsörnarnas risk för
kollisioner med vindkraftverken i Böle vindkraftpark bedöms vara små, eftersom
det närmaste kända havsörnsboet ligger cirka fem kilometer från
projektområdet och utifrån terrängobservationer havsörnar använder trakten
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endast sällan som jaktområde. På området finns inte betydande områden för
näringsanskaffning och området finns inte heller mellan häckningsplatsen och
viktiga födo-områden.
Enligt naturvetenskapliga centralmuseets satellituppföljning av havsörn
koncentreras havsörnens cirkulerande rörelser i huvudsak till kustområdet
(LUOMUS 2014). Inte heller i den radarundersökning som gjordes på hösten
2014 observerades havsörn på Böle projektområde en enda gång. På basen av
observationerna rör sig fåglarna i huvudsak i området av strandlinjen i närheten
av Klobben och Pjelax fjärden. Under de tjugo observationsdagarna iakttogs 55
lokala individer. Om detta ställs i relation jämnt till hela året skulle rörelsen på
området vara ungefär tusen gånger per år. Kraftverkens område är ca 4,7 % av
området runt boet, vilket omfattar den cirkel som ritats runt boplatsens
mittpunkt (r=11 km). Om man antar att fåglarna rör sig jämnt på det området
skulle under femtio flygningar träffa projektområdet. På basen av
flyttobservationerna sker ca 64 % av flygningarna på kollisionshöjd så de s.k.
riskflygningarna skulle till antalet vara ca trettio per år. Med beaktande av
områdets natur skulle flygningarna sannolikt vara genomflygningar, såsom
flyttande individer. På basen av dessa antaganden skulle kollisionsrisken för de
lokala individerna med 95 % undvikningskoefficient vara endast 0,04 individer
per år, dvs. en fågel per 25 år. Om man använder undvikningskoefficient 98 %
skulle kollisionsrisken vara 0,017 individer per år, dvs. ungefär en fågel på 30
år. Detta är sannolikt en överskattning eftersom flygningarna inte fördelar sig
jämnt över det beräknade området på basen av observationerna utan
koncentreras klart till strandområden. Kollisioner för de närmaste häckande
havsörnarna med kraftverken i Böle vindkraftpark bedöms vara osannolika och
projektet bedöms inte ha en betydande inverkan för de häckande havsörnarna.
18.5.1.2

Konsekvenser för flyttande fåglar
Hinderkonsekvenser
I många undersökningar har man fastställt att fåglarna börjar flyga förbi
vindkraftverken i god tid när de har observerat dem. Vindkraftparken med 27
kraftverk enligt projektalternativ 1 bildar ett cirka fem kilometer stort hinder på
fåglarnas flyttrutt. Hindrets betydelse för flyttfåglar bedöms vara litet eftersom
projektområdet inte regionalt sett ligger på någon fågelarts huvudflyttrutt.
Många fågelarter flyttar närmare kusten och följer åker- och ådalar eller i en
solfjäderformation över skogsbeklädda åsar, i vilket fall hinderkonsekvenserna
bara uppstår för en del av de flyttande individerna. Omflygningen av
vindkraftverken förlänger fåglarnas flygresa med högst några kilometer och den
extra energi som går åt inverkar inte märkbart på flyttfåglarnas upp till
tusentals kilometer långa flyttresa.
Kollisionskonsekvenser
Störst kollisionsrisk för flyttande fåglar föreligger för stora arter som flyttar i
stora mängder igenom eller i närheten av projektområdet. Sådana arter är i
Böles fall enligt observationerna tranor, gäss, svanar och örnar.
Endast en del av de sädgåsar som vilar i närheten av åkrarna i Kristinestad
flyttade enligt observationerna i närheten av projektområdet. Majoriteten av
gässen vek under vårflytten inåt mot fastlandet söder om projektområdet. Den
del som fortsatte norrut flyttade delvis över projektområdet och flög
huvudsakligen i kollisionshöjd. Då man beaktar de härskande flyttriktningarna
blir det måttligt med rum för individerna att väja väster- eller österut om
projektområdet utan betydande förändringar i flygriktningar. Ifall man beaktar
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gässens undvikningsbeteende kan man anse att kollisionsrisken är relativt liten.
Enligt den beräknade kollisionsrisken för projektalternativ 1 skulle under 0,3
sädgäss per år kollidera med kraftverk, dvs. en gås per tre år (ifall ca 700
sädgäss per år flyger över projektområdet på kollisionshöjd). Detta är sannolikt
en klar överskattning, eftersom alla observerade individer togs med i
modelleringen, fastän under hälften i verkligheten flyger i närheten av
projektområdet och av dessa flyger endast en del genom hela området. Detta
försökte man kompensera med det faktum att i medföljningen av flyttningen
observeras inte all flytt, fastän uppföljningen görs under tiden för den rikligaste
flytten. För sädgåsen är det svårt att beräkna konsekvenserna för populationen
eftersom det än så länge finns dåligt med information om den häckande
populationens storlek och antalet ungar. Den beräknade kollisionsmängden är
ändå väldigt liten i jämförelse med den årliga jaktmängden (tusentals per år)
och den har sannolikt inte en betydande inverkan på utvecklingen av stammen.
Sångsvanen flyttar i relativt stora mängder vid Österbottens kust. Under
observationerna konstaterade man dock att svanens flyttsträck hade sin
tyngdpunkt nära kusten väster om projektområdet. Över projektområdet
flyttade endast en liten del av de observerade svanarna. På basen av den
beräknade kollisionsrisken för sångsvan kolliderar under 0,3 fåglar per år med
kraftverk, dvs. en svan med 3-4 års mellanrum (470 svanar per år korsar
projektområdet på kollisionshöjden 0-200 meter). Detta är sannolikt en klar
överskattning eftersom alla observerade individer togs med i modelleringen,
fastän under hälften i verkligheten flyger i närheten av projektområdet och av
dessa flyger endast en del genom hela området. Detta försökte man
kompensera med det faktum att i medföljningen av flyttningen observeras inte
all flytt, fastän övervakningen görs under tiden för den rikligaste flytten.
Populationen av sångsvanar växer både regionalt och nationellt och de
beräknade kollisionsmängderna har ingen inverkan på stammens utveckling
under vindkraftparkens drift
Tranan flyttar enligt uppföljningarna ofta som t.o.m. en kilometer bred front
även över projektområdet. Böle vindkraftpark utgör dock enligt bedömning en
låg kollisionsrisk, eftersom arten kan väja för vindkraftparken mot väst eller öst.
På basen av den beräknade kollisionsrisken för tranor skulle 1,5 tranor per år
kollidera med kraftverk (3200 tranor per år korsar projektområdet på
kollisionshöjden 0-200 meter). För tranornas del togs hälften av de observerade
individerna med i modelleringen eftersom största delen av de observerade
individerna såg ut att flyga förbi projektområdet från västra sidan eller sydöstra
sidan med riktning mot nordost och de som flög in från sidan av projektområden
korsade endast ett hörn av området. Samma observation gjordes även i
radarstudien på hösten 2014. Tranans population växer både regionalt och
nationellt och de beräknade kollisionsmängderna har ingen inverkan på
stammens utveckling under vindkraftparkens drift.
Havsörnens flyttstråk passerar troligen till viss del över projektområdet även om
det observerade antalet individer inte var signifikant stort. På basen av den
beräknade kollisionsrisken för flyttande havsörnar skulle under 0,03 havsörnar
per år kollidera med kraftverk, dvs. en örn med över 30 års mellanrum (50
havsörnar per år korsar projektområdet på kollisionshöjden 0-200 meter). Om
undvikningsprocent 95 % används blir resultatet 0,07 örnar per år, dvs. en fågel
med 15 års mellanrum. Detta är sannolikt en klar överskattning eftersom alla
observerade individer togs med i modelleringen, fastän under hälften i
verkligheten flyger i närheten av projektområdet och av dessa flyger endast en
del genom hela området. Detta försökte man kompensera med det faktum att i
medföljningen av flyttningen observeras inte all flytt. För havsörnens del
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bedöms konsekvenserna av Böle projektet på dödligheten och en gynnsam
utveckling av stammen vara mycket milda. Dessutom är de flyttande örnarna i
första hand unga fåglar, vilket betyder att enskilda kollisioners konsekvenser för
populationen blir mindre jämfört med dödlighetens ökning bland vuxna,
förökningsdugliga havsörnsindivider.
Rovfågelflyttningen är i allmänhet som intensivast vid klart väder då det finns
mer vertikala luftströmmar som rovfåglarna kan utnyttja och sikten är god. Vid
regn, då kollisionsriskerna också är som störst, flyttar de här arterna i betydligt
mindre omfattning.
Av dagrovfåglarna observerades relativt sett få individer över Böle
projektområde. Av de observerade övriga rovfåglarna var de mest betydande
arterna fjällvråk, sparvhök och blå kärrhök. Totala mängden övriga rovfåglar var
relativt liten. På basen av observationerna under flyttningstiderna bedöms
konsekvenserna för rovfåglarna förbli små ur populationssynvinkel för de arter
som flyttar över Böle projektområde. Det är sannolikt att de största mängderna
rovfåglar som flyttar via projektområdet kommer att ta sig runt vindkraftverken
eller flyga över dem.
Måsfåglar flyttade i stora mängder i närheten av projektområdet. Flyttens
tyngdpunkt är även för måsfåglarnas del lokaliserad närmare kusten, men även
en del av individerna observerades år 2012 flytta över projektområdet. Man
observerade dvärgmås, skrattmås och silltrut under flyttuppföljningarna.
Vindkraftparkens drift kan under vissa år orsaka lindriga indirekta konsekvenser
för måsfåglarna som följd av en höjd kollisionsrisk eller som resultat av
väjningar.
Konsekvenserna
kommer
dock
att
vara
obetydliga
ur
populationssynvinkel.
Det kan ske förändringar i fåglarnas huvudsakliga flygrutter från år till år. Vid
kraftig västlig och nordvästlig vind kan t.ex. tranornas och gässens flyttrutter
flytta längre österut och då kan det via projektområdet flytta en större mängd
tranor än vad som observerats i undersökningen. I detta fall kan tranornas
kollisionsrisk med kraftverk i viss mån öka. Vid östlig vind koncentreras flytten
närmare kusten och då kan flytten som sker via projektområdet, i alla fall för
tranornas del, vara mindre. För gässens del har konstaterats att huvudflytten
går från sydost och vinden har sannolikt inte en betydande inverkan på deras
flyttrutter och kollisionsrisken på våren. Artspecifika kollisionsberäkningar och
bedömningar har gjorts för större fågelmängder än de observerade
fågelmängderna och de reflekterar också en situation där flyttrutterna har
koncentrerats till projektområdet.
Fåglarnas kollisionsrisk påverkas även av flyghöjden som beror på bl.a. rådande
väderförhållanden. Vid klart väder flyttar t.ex. tranor vanligen på mycket hög
höjd och då är risken för att de kolliderar med vindkraftverk liten. Även
rovfåglar kan flytta på flera hundra meters höjd. Vid regnigt eller dimmigt väder
minskar flyghöjden och därmed ökar kollisionsrisken. Å andra sidan undviker
många arter att flytta vid dåligt väder vilket å sin sida minskar vindkraftparkens
konsekvenser för flyttande fåglar.
18.5.2 Alternativ 2 (23 kraftverk)
18.5.2.1

Konsekvenser för häckande fåglar
Konsekvenserna för häckande fåglar i alternativ 2 är väldigt lika som för
alternativ 1. Direkta livsmiljökonsekvenser riktar sig mot samma områden och
samma typer av livsmiljöer som inte är värdefulla för fåglar, eftersom
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placeringen av servicevägar och kraftverk är den samma som i alternativ 1. I
projektalternativ 2 finns det fyra kraftverk färre i projektområdets nordöstra del.
Konsekvenserna är därför lite mindre pga. att vindkraftparken kräver en något
mindre yta. På basen av utredningen om häckande fåglar finns det vid
byggnadsplatserna för de nordligaste kraftverken bl.a. lavskrika, ormvråk,
törnskata och spillkråka. Livsmiljökonsekvenserna för dessa arter kan bli något
mindre i projektalternativ 2.
18.5.2.2

Konsekvenser för flyttande fåglar
Ett mindre antal kraftverk ger i teorin upphov till en lite mindre kollisionsrisk för
flyttfåglar samt häckande fåglar men skillnaden mellan den kollisionsrisk som
projektalternativen ger upphov till är inte stor. I likhet med alternativ 1 bedöms
kollisionernas konsekvenser på populationsnivå vara lindriga för samtliga arter.
Vindkraftparken med 23 kraftverk enligt projektalternativ 2 bildar ett cirka 4,5
kilometer stort hinder i öst-västlig riktning för fåglarna som flyttar söder- eller
norrut. Åkerområden belägna norr om projektområdet och Teuvanjoki ådal öst
om projektområdet kan lokalt styra fåglarnas flytt i någon mån just över
projektområdets nordöstra hörn, där hindereffekter förblir mindre i alternativ 2.
Fördel kan bildas för t.ex. örnar och dagrovfåglar, vars flytt observerades i liten
mån i detta området.
Gässens och svanarnas flytt riktas dels till nordöst vilket gör skillnaderna mellan
alternativen mindre. I alternativ 1 förblir vindkraftverk i projektområdets
nordöstra del i skuggning av andra kraftverk och därmed väjs de sannolikt av
fåglar, som väjer de andra kraftverken. Konsekvenser för flyttningen som riktar
sig till nordöst bedöms i alternativ 2 vara lika med alternativ 1.
Det bör beaktas att som helhet koncentreras fåglarnas flytt i Böle
projektområdets västra delar och på västra sidan av projektområdet, där
alternativens hinder- och kollisionskonsekvenser är lika.

18.5.3 Konsekvenser för viktiga fågelområden
Böle projektområde är i sin helhet beläget inom FINIBA-området
Sydösterbottens skogar. De skyddsvärda arter som listas i FINIBA-kriterierna är
tjäder, lavskrika och tretåig hackspett. Alla kriteriearter observerades på
projektområdet i samband med kartläggningen av häckande fåglar.
Den häckande stammen av tjäder på Böle projektområde ligger sannolikt i
storleksklassen några par. Det gjordes lite över tio observationer av arten vid
kartläggningen. Tätheten avviker inte från tjädertätheterna i övriga finska
skogar. Det är uppenbart att tjäderstammen har sjunkit i dessa delar av
FINIBA-området från den stammen som har varit livskraftig under den perioden
då områdets FINIBA-status har definierats. Den mest betydande faktorn för
minskningen är de förändringar i livsmiljön som ekonomiskogsbruket har
förorsakat. För nuvarande är den byggda arealen ca 1,7 % av projektområdets
totala areal (grusvägar, jordtagsområden mm). Om projektet förverkligas växer
den byggda arealen från ca 33 hektar till 70 hektar och de byggda områdenas
areal växer då till ca 3,3 % av den totala arealen. Konsekvenserna för skogens
struktur och tjäderns livsmiljöer blir mycket små. En större inverkan på
tjäderstammen har ekonomiskogsåtgärder som gjorts eller görs i framtiden.
Tjädrarnas kollision med vindkraftverk bedöms vara sällsynta sporadiska
händelser som inte har en inverkan på populationens utveckling.
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Av tretåig hackspett gjordes fyra observationer i samband med kartläggningen.
För arten lämpliga häckningshabitat finns det små dungar kvar på
projektområdet och arten häckar sannolikt fortfarande på området.
Vindkraftparkens konstruktioner placeras inte i gamla skogsmönster som lämpar
sig för häckning och projektet bedöms inte hota artens förekomst på området.
Arten flyger lågt och bedöms inte utsättas för risk att kollidera med
vindkraftverkens vingar.
Lavskrika observerades en gång under kartläggningen av häckande fåglar på
projektområdets norra del. I Sydbotten har man lyckats forma en täckande bild
av områdets lavskrikabestånd genom vinterutfodring. Artens sydliga gräns har i
Sydbotten förflyttat sig längre norrut, samtidigt som artbeståndet har
förminskats snabbt på området. År 2012 hade artbeståndet sjunkit till under en
tredjedel från individantalet under toppåret 2002. I Kristinestad har man inte
längre observerat försäkrade häckningsplatser, utan observationerna har
begränsats till enskilda observationer under vintertid. Vid kusten har lavskrikans
södra utbredningsgräns förflyttats till Närpes. Eftersom projektområdet är
beläget intill kommungränsen mellan Närpes och Kristinestad kan man
teoretiskt
konstatera
att
projektområdet
utgör
artens
sydligaste
utbredningsområde. Inom projektområdet eller i dess omedelbara närhet finns
det inte vetskap om lavskrikans revir som skulle ha observerats under de
senaste åren (muntlig information, Bo-Göran Lillandt).
Det viktigaste kriteriet som man baserar FINIBA-områden på är fågelbeståndets
betydelse på nationell nivå. För FINIBA-området Sydösterbottens skogars del
kan man motiverat anse att området inte aldrig riktigt har nått upp till dessa
kriterier. Området representerar lavskrikans södra utbredningsgräns. Den
tretåiga hackspetten har även kraftigare och livsdugligare stammar i andra delar
av Finland. Det är inte i enlighet med FINIBA-kriterierna att via statusen skydda
sådana fågelarters utbredningsgränser som i övriga delar av landet har en
bredare utbredning. På landskapsnivå kan det dock vara betydelsefullt att
skydda dessa områden som utgör utbredningsgränser. Lavskrikan är en så
kallad indikatorart för gamla skogar och att de lokala populationerna försvinner
tyder även alltid på att skogens mångfald i ett bredare perspektiv har utarmats.
För tillfället pågår MAALI-projektet, vars mål är att definiera landskapsmässigt
viktiga fågelområden. Ifall projektet skulle ha varit under gång redan på 1990talet hade området Sydösterbottens skogar inkluderats i det istället för i FINIBAnätverket. Motsvarande projekt har dock inte tidigare genomförts i Finland, utan
FINIBA-nätverket har varit den viktigaste karteringen av för fågelbeståndet
viktiga områden.
Då man i tiderna beslöt att inkludera Sydösterbottens skogar i FINIBA-nätverket
var man medveten om att området var i fara att förlora sina skyddsvärda arter
på grund av skogsnäringen och avverkningar. FINIBA-statusen beviljades fastän
området inte helt fyllde de nationella kriterier som FINIBA-områden förutsatte.
Områdets status var dock inte tillräckligt för att förhindra ett försvagande av
dess naturvärden. Området har, speciellt i sina södra delar där även Böle
projektområde är beläget, undergått stora förändringar. I sitt nuläge, då
naturvärdena i de södra delarna har utarmats i denna grad, skulle området
möjligen inte ens uppnå MAALI-status, för att inte tala om den nationella
skyddsnivå som FINIBA-statusen anger. Området Sydösterbottens skogar samt
dess avgränsning skulle vara i behov av en ny värdering i fråga om sin möjliga
status som MAALI-område, för att mer ändamålsenligt kunna koncentrera
skyddsarbetet till de gamla skogarna som i verkligheten finns kvar på området.
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arter som lever på likartade skogsdominerade områden sannolikt inte på ett
avgörande sätt avviker från arter av samma familj som lever i Finland.
De största osäkerhetsfaktorerna i flyttfågelsutredningarna gäller antalet
flyttande fåglar, flyttrutterna och den naturliga årsvariationen på rastplatserna.
Det är ofta vanskligt att generalisera utredningar av vår- och höstflyttningarna
under ett år över en längre tidsperiod, eftersom fåglarnas flyttrutter och
flyghöjder beror bl.a. på gällande väderförhållanden. Vädret påverkar
flygrutterna och tidpunkten för flyttningen. Resultaten av flyttobservationerna
bör tolkas som ett urval som täcker ett år av fågelflyttningen på området.
Uppföljningen har varit täckande speciellt under huvudflyttningstiden av de
stora arterna som är känsliga för kollisioner med vindkraftverk. Dessutom har
uppföljningen utförts i flera observationspunkter. Observationspunkterna har
valts ut så att de bjuder på bäst möjlig synlighet över projektområdet och dess
näromgivning.
Omfattningen
av
observationerna
och
kvaliteten
på
observationsdata bedömdes likväl vara tillräckliga för en tillförlitlig bedömning
av konsekvenserna.
I bedömningsarbetet har man varit tvungen att utgå från utländska data om
vindkraftens konsekvenser för fågelbestånden och om fåglarnas reaktioner vid
möten med vindkraftverk. Data från Finland är obefintliga eftersom det ännu så
länge finns endast ett fåtal vindkraftparker i landet.
Fåglars nattflyttning observerades inte under flyttfågelsutredningarna och en
klar uppfattning om den saknas med avseende på flyttrutten längs Bottniska
vikens kust. Det är emellertid sannolikt att fåglarna flyttar på mycket hög höjd
på natten, upp till flera hundra meter, varigenom vindkraftsetableringen inte
medför betydande konsekvenser för fåglar som flyttar på natten.
Till flyttobservationer och uppskattningar av flyghöjd och avstånd anknyter alltid
ett antal felkällor beroende på observatören och därför är dessa uppgifter
observatörens subjektiva uppskattningar. Noggrannheten av observationerna
och anteckningarna om flyttningen beror också på hur van observatören är,
men under de intensivaste dagarna hinner en person inte anteckna alla arter
som observerats. I dessa fall har man fokuserat på att observera och anteckna
de arter som är viktigast för projektet.
Bedömningen av kollisionsrisken är endast riktgivande och har uppgjorts med
försiktighetsprincipen, så att den bedömda risken sannolikt är mycket större än
den verkliga risken. För havsörnens del har man t.ex. inte tagit i beaktande att
rörligheten minskar längre från boet. Risken per vindkraftverk tar inte i
beaktande att kraftverken till en del ligger bakom varandra, i vilket fall
undvikandet av det första vindkraftverket leder till att de kraftverk som ligger
bakom inte heller finns i flygrutten. I undersökningar av fåglarnas flygrutter vid
förverkligade projekt i norra Sverige och norra Finland har man inte observerat
en enda fågelkollision och inte heller hittat en enda död fågel i närheten av
vindkraftverken (undersökning under en säsong: Granér ym. 2011 ja Suorsa, V.
muntlig information, utgivits 2015). I Björneborg vid det vindkraftverk som
finns på området Peitto har man hittat en havsörn som kolliderat med
kraftverket.
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Kartlägg
gning av flygekorre
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g av häck
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Tuomo Pihlaja frå n FCG Suunnittelu ja tekniikka O
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En fladd
dermusutre
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(bilaga 6).
6 Karterin
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5
och 12
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a biolog,
FD Tho
omas Lilley
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s med hjjälp av kartk
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flygfotog
granskningar av områ
ådet. Vid planeringen av karterin
ngsrutterna tog man
sådana områden i närheten a
av vindkrafftverken i beaktande
b
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se för fladdermössen
n i form av födosök eller vilop
platser. Karteringen
betydels
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På proje
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15.8.– 15.9.2012 (Lilley 2
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ggnaden vid
v
skjutba
anan som är belägen i omrrådet. Därmed var
lagerbyg
detektorrn gömd oc
ch placerad
d på en tillrräcklig höjd
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flyttrutte
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öle vindkrraftprojekto
område ha
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mts utgåen
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flyttutre
edningen samt på basen av
a
allmän
n forsknin
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fladderm
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mband med
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19.3 Nulläge
19.3.1 Fladdermus
I Finla
and har 13 fladdermussarter påträffats och de är alla ffridlysta med stöd av
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naturv
vårdslagen (NVL 29 § ). De hör också
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(Rassi m.fl. 2010
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a
forskningen och kartläggnin
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v
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p
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ne nordisk
k
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s,
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och
Brandts
s
långörad
mus samt vattenflad
ddermus (Chiroptero
(
ologiska föreningen i
mustaschfladderm
d r.f. 2015
5). I synnerrhet under flyttningstiden kan m
man på området även
n
Finland
träffa på mera sä
ällsynta flad
ddermusartter, såsom trollfladde rmus. Fladdermössen
n
o småska
aliga landsk
kap med ga
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d
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som används som
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d
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hålor i gamla träd
d.

Figur 19-1. Musttaschfladde
ermusartern
na (Myotis mystacinu
us/brandtii) påträffas
s
ödra Finlan
nd upp till V
Vasa (foto: Tiina Mäke
elä/FCG).
från sö
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Projektområdets natur, utdikad ung ekonomiskog, är inte optimal för
fladdermöss eller deras föda, insekter. Under karteringen som utförts på
området påträffades nordisk fladdermus. Norr om projektområdet, vid Böle
skjutbana påträffades därtill mustaschfladermöss. Enligt karteringen är
projektområdets fladdermusarter få i relation till områdets geografiska läge.
Norr om väg 67, vid Böle skjutbana, påträffades ett område som klassificerades
som ett viktigt rast- och födosökområde för fladdermus (Figur 19-2). På detta
område kan det även finnas förökningsplatser för fladdermusen eftersom man
på området iakttog fladdermusungar som redan lärt sig flyga tillsammans med
sina mammor. Förökningsplatserna kan vara belägna i byggnader (skjutbana,
jaktstuga) eller i områdets trädstammar och hackspetthål. Områdets lämplighet
påverkas t.ex. av områdets fuktighet med sina temporära dammar, som främjar
insekters utveckling samt en mera omväxlande skog, vilket erbjuder gömställen
och förökningsplatser för fladdermöss. Smalare skyddade skogsvägar är
lämpliga födoplatser för mustaschfladdermus. Förekomsten av fladdermöss på
projektområdet har behandlats utgående från en fladdermusutredningsrapport
som gjorts för ett större område (Lilley & Prokkola 2013). Denna rapport finns
som en bilaga till MKB- beskrivningen (bilaga 7).

Figur 19-2. Iakttagelser av fladdermus på projektområdet samt viktig födoplats
(Lilley & Prokkola 2013).

Hittills finns endast få uppgifter tillgängliga om fladdermössens flyttrutter, men
enligt de befintliga uppgifterna koncentreras de till kustområdena. Det är känt
att flytten avtar märkbart redan 500 meter från strandlinjen (Rydell m.fl. 2012).
I Finland är fladdermössens flytt mindre intensiv jämfört med t.ex. den flytt som
sker i Europa och det antal arter som flyttar är rätt få.
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Flyttrutterna kan delvis också följa kända flyttkorridorer för fåglar
(Chiropterologiska föreningen i Finland r.f. 2015). Enligt flyttutredningen som
har gjorts på Böle projektområde är området troligen inte betydande för de
flyttande fladdermössen. Man gjordes endast en observation av flyttande
trollfladdermus som är vanlig vid tidpunkten för utredningen vid områden invid
kusten. Observationerna som gjordes i fladdermuskarteringen ger inte orsak att
anta att Böle projektområde är beläget på ett viktigt flyttstråk för flyttande
fladdermöss. På projektområdet finns det inte heller dylika linjer som stöder och
riktar flyttande fladdermössen eller passande samlingsplatser eller födoplatser
för de flyttande fladdermössen. Rapporten om fladdermössens flyttutredning
finns som en bilaga till MKB- beskrivningen (bilaga 5).
19.3.2 Flygekorre
Flygekorren förekommer i huvudsak i södra och mellersta Finland.
Utbredningsområdets norra gräns går i Uleåborg-Kuusamotrakten. Exakta
uppgifter om antalet individer finns inte. Enligt en undersökning publicerad år
2006 finns det 143 000 flygekorrhonor i Finland (Hanski 2006).
Flygekorrstammen vid den österbottniska kusten är Finlands tätaste (Hanski
2006).
Uppgifterna om flygekorrens levnadssätt är bristfälliga. Individerna rör sig
utanför boet vanligen i skymningen på kvällen och efternatten, och idag bygger
taxeringen av flygekorre uteslutande på observationer av spillning. Flygekorrens
biotop är grandominerade blandskogar med mångsidig åldersstruktur och inslag
av stora aspar. Honornas revir är cirka åtta hektar, hanarnas i medeltal
60 hektar (Jokinen m.fl. 2007, Miljöministeriet 2010).
Flygekorren klassificeras i Finland som en sårbar art och enligt naturvårdslagen
(NVL 49 §) är det förbjudet att förstöra och försämra platser där flygekorren
förökar sig och rastar. Lagen ålägger bl.a. skyldighet att lämna ett tillräckligt
trädbestånd omkring flygekorrens bo. Avvikelser från förbuden i det strikta
skyddssystemet får endast göras på de grunder som anges i artikel 16 i
habitatdirektivet. Tillstånd till avvikelse beviljas i enstaka fall, och den regionala
ELY-centralen fattar beslut om tillstånden med stöd av NVL 49 § 3 mom.
(Miljöministeriet 2005).
Största delen av utredningsområdet består av effektivt behandlad ekonomiskog
och livsmiljöer som passar för flygekorre finns glest på området och områdena
är små. De gamla blandgranskogar som bäst lämpar sig som livsmiljö för
flygekorren på projektområdet finns i lundartade moskogar. Enligt
terrängutredningen förekommer flygekorre på fyra ställen på projektområdet:
Isokallios skog, Bredmossens skog, Stubbmossens skog och Näskärret (Figur
19-3). Områdenas gamla granar och aspar är typiskt habitat för arten, men
tyvärr är områdena ganska isolerat från närliggande habitat. Det är dock
antagbart att flygekorrens möjligheter att upprätthålla en livsduglig population
på området ökar i framtiden då de avverkade områdenas trädbestånd växer och
bildar ekologiska korridorer mellan de äldre skogsbestånden och godtagbara
livsmiljöerna.
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Figur 19
9-3. Flygeko
orrens livso
områden in
nom Böle pr
rojektområ
åde.

Figur 19
9-4. Den fin
nländska fly
ygekorrstam
mmen (Pte
eromys vola
ans) är stör
rst i
Österbo
otten (foto: Tiina Mäke
elä/FCG).
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Enligt undersökningar som utförts utomlands har man observerat att
vindkraftparker på intensiva skogsbruksområden bara medför begränsade
konsekvenser för fladdermusen i jämförelse t.ex. med konsekvenserna av
skogsbruket (Rydell m.fl. 2012).
De nya servicevägarna kan fungera som styrlinjer genom skogsområdena i
synnerhet för den nordiska fladdermusen. För fladdermössen kan konsekvensen
antingen vara positiv, då den erbjuder en ingång till nya livsmiljöer, eller
negativ, då den ökar kollisionsrisken med kraftverkens rotorblad. I Europa och
Nordamerika har man observerat att kollisionsdödligheten bland fladdermössen
varierar stort på olika områden. Hur stor risken är beror bl.a. på topografin och
växtligheten där vindkraftparken ligger samt på hur stor mängd fladdermöss
som förekommer på området (Rydell m.fl. 2012). De flesta kollisioner sker vid
vindkraftverk som ligger nära kusten, betydligt högre upp än den
omkringliggande terrängen, på åsar och bergsområden, oberoende av om det
växer övervägande löv- eller barrträd på området.
Över 90 % av fladdermössens kollisioner med vindkraftverk sker på hösten
(Rydell m.fl. 2012). Att kollisionerna ökar på hösten beror delvis på att vissa
fladdermusarter på hösten förflyttar sig för att jaga insekter som förekommer på
samma höjd som vindkraftverkens rotor. Även flyttande individer flyger typiskt
på ganska hög höjd och det finns fara för att kollidera med kraftverk.
Kollisionsrisken varierar också beroende på fladdermusart. Ungefär 98 % av
fladdermöss som dött i kollisionerna hör till åtta s.k. ”högriskarter”, av vilka den
enda arten som förekommer på projektområdet är nordisk fladdermus. Av de
flyttande arterna berör risken flyttande trollfladdermus.
Kollisionsrisken för de fladdermöss som förekommer på projektområdet och
kollisionernas inverkan på populationen av nordisk fladdermus och
trollfladdermus är svår att bedöma eftersom den tillgängliga informationen om
fladdermöss beteende och storleken på populationen är mycket bristfällig. I
ljuset av nuvarande information bedöms fladdermuskollisioner med de
vindkraftverk som planeras till området vara sällsynta slumpmässiga händelser
eftersom fladdermustätheten är låg på skogsområden som ändras genom
skogsbruk på projektområdet Även det antal fladdermöss som årligen flyttar är
troligen rätt litet. Slumpmässiga kollisioner har sannolikt inte en inverkan på
fladdermuspopulationen på ett större område. Konsekvenserna för det lokala
och det flyttande fladdermusbestånden bedöms vara lokalt obetydliga.
19.5.1.2

Flygekorre
Kraftverkens byggplatser eller nya servicevägar har inte placerats på
flygekorrarnas utbredningsområde eller på områden som kan vara lämpliga som
flygkorrens livsmiljöer. Därmed kommer projektet inte att orsaka olägenheter
för populationen som lever på projektområdet. Skogsbilvägar måste breddas en
aning och då fälls skog på kanterna av de livsmiljöer för flygekorre som gränsar
till vägarna. Skogen fälls dock högst på ett några meter brett område. Inverkan
på livsmiljöernas ytareal är mycket liten och bedöms inte ha en betydande
inverkan på livsmiljöernas kvalitet eller artens levnadsförhållanden på
projektområdet.
Flygekorren kommer troligtvis vara tvungen att korsa servicevägar då den
förflyttar sig mellan olika livsmiljöer. Servicevägens bredd medberäknat
vägrensdiken är i genomsnitt 12 meter, vilket innebär att flygekorren lätt kan
korsa vägområden. Under optimala förhållanden seglar flygekorren lätt en
sträcka på närmare hundra meter.
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Även om projektet genomförs kommer det att finnas tillräckliga trädbevuxna
förbindelser mellan flygekorrens fortplantnings- och rastområden samt andra
livsmiljöer. Byggområdenas karaktär på Böle projektområde är i huvudsak yngre
ekonomiskog samt befintliga kalhyggen som inte är lämpande för flygekorren.
Därmed kommer inte heller vindkraftparken att i en betydande mån splittra
flygekorrens möjliga utbredningsområden. Flygekorren bedöms inte heller vara
särskilt känslig för ljud som uppstår under byggnadstiden eller för ökad
mänsklig aktivitet på området. Arten är även framgångsrik i kulturmiljöer där
det finns rikligt med störningar och mycket mänsklig aktivitet.
Bevarandet av flygekorrens population påverkas mera av skogsbruket och
ändringar som skett eller i framtiden kommer att ske i skogens ålder än av
vindkraftsprojektet. Artens stam påverkas också av förändringar i utvecklingen
på hela Österbottens område. Vindkraftparkens konsekvenser för flygekorren
bedöms vara små.
19.5.1.3

Åkergroda
Anläggningen av vindkraftparken antas inte medföra direkta konsekvenser för
eventuell förekomst av åkergroda, eftersom byggnationer inte placeras på ett
område som kunde tänkas vara en potentiell livsmiljö för arten. Små indirekta
konsekvenser kan uppstå i närheten av byggda områden ifall fasta ämnen når
ytvattnet under byggnationstiden. Konsekvensen är ändå kortvarig och på
basen av tillgänglig information kommer projektets förverkligande inte att
orsaka att åkergrodan försvinner eller märkbart försvaga åkergrodans
föröknings- och viloplatser.

19.5.1.4

Andra djurarter
De direkta konsekvenserna för markfaunan under anläggningen realiseras
främst i form av små förändringar i livsmiljön och som en olägenhet orsakad av
byggnadsverksamhet och människors aktivitet. I fråga om livsmiljö för fauna
drabbar förlusten huvudsakligen vanlig ekonomiskog. I synnerhet bland större
och rörligare djurarter som hjortdjur påverkas endast en obetydlig del av
djurens livsmiljö av konsekvenserna. I nuläget är ca 1,6 % av området byggt
område (främst grusvägar och områden för jordmaterialutvinning) (se kapitel
17 ”Konsekvenser för naturtyper och växter”). Ifall vindkraftparken realiseras
kommer allt som allt under 36 hektar skogsmark att röjas och projektområdets
byggda andel växer till 3,3 %. Förändringen av skogsmiljöns areal är så liten att
den bedöms ha en relativt liten inverkan på vanliga arters levnadsförhållanden
på området.
Man kan utgå ifrån att djurarterna i området redan i någon mån har anpassat
sig till de förändringar i livsmiljön som härrör från skogsbruket. Enligt
uppskattning kommer den konsekvens i form av splittring av skogsområdena
som åtföljs av vindkraftparken endast obetydligt att förstärka de konsekvenser
som skogsbruket redan har medfört. Förändringarna är mycket lokala och
begränsar sig närmast till byggplatsernas omedelbara närhet. Omfattande
utredningar som har gjorts i Europa tyder dessutom på att vindkraftverk med
tillhörande förbindelsevägar antingen inte nämnvärt påverkar ekologiska
korridorer (Rydell m.fl. 2012). Nya servicevägar kan medföra en barriäreffekt
för mindre arter, medan t.ex. stora rovdjur och älgar även är kända för att
utnyttja vägnätet då de rör sig mellan olika revir (s.k. korridoreffekt) (Martin
m.fl. 2010).
Den del av djurarterna kan även dra nytta av sådana förändringar i sin livsmiljö
som åstadkommits av människan (Helldin m.fl. 2012). Den lövträdsdominerade
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slyskog som uppkommer längs servicevägarna och vid andra röjda ytor erbjuder
föda för älgar och harar och en ny livsmiljö för smågnagare såsom sork och
mus. Deras bestånd kan växa lokalt. Små rovdjur såsom ugglor, räv och
hermelin som snabbt reagerar på den förändrade tillgången på mat kan dra
nytta av det ökade beståndet av smågnagare.
Under byggperioden kommer buller och andra störningar som härrör från
människornas rörlighet samt byggarbetet troligtvis inte att i högre grad påverka
områdets vanliga däggdjursbestånd, såsom skogshare, räv eller älg. Dessa djur
har till en viss grad vant sig vid störningar från människans verksamhet på
skogsbruksområden. Under byggtiden kan de mest känsliga djuren vid behov
flytta över till projektområdets lugnare delar eller utanför projektområdet och
återvända till sina revir efter byggskedet. I synnerhet känsligare arter som
normalt skyr människan, såsom stora rovdjur (björn, varg och lo), kommer
troligtvis att sky vindkraftparksområdet under byggskedet.
Konsekvenserna av vindkraftparkers drift för djurens populationsstruktur och
ekologiska korridorer är enligt utländska studier för de flesta arter tämligen
obetydliga. Studierna visar att det i förekomsten av och beteendet hos mindre
däggdjur (bl.a. hare och räv) i vindkraftparksområdet och referensområdena
inte har konstaterats någon skillnad (Menzel & Pohlmeyer 1999).
Vindkraftparker inhägnas inte heller, vilket gör det möjligt för djuren att även i
fortsättningen röra sig genom vindkraftparksområdet. Eventuellt kan de
känsligaste djurarterna i alla fall undvika vindkraftparken. Blinkningar och
skuggningar som härrör av kraftverkens roterande blad samt blinkande
flyghinderljus kan i teorin orsaka visuella irritament för lantdjur, men det finns
endast mycket litet forskningsdata tillgänglig om de faktiska verkningarna.
Generellt sett har konsekvenserna dock konstaterats vara lindriga (Helldin m.fl.
2012).
Under vindkraftparkens drift blir konsekvenserna för områdets däggdjursarter
allt som allt obetydliga, då ljudet från kraftverken inte når långt och
blinkningarna från rotorbladens rotation inte kan urskiljas i djurens synfält då de
rör sig i skogsterräng. Dessutom antas att de flesta djurarter (bl.a. älg, räv,
hardjur och övriga små däggdjur) med tiden vänjer sig vid de olägenheter som
vindkraftverken
medför,
såsom
de
vänjer
sig
vid
trafiken
och
skogsbruksmaskinerna.
Vägar som förbättrats eller byggts för vindkraftparken kan i teori förorsaka
störningar för den lokala faunan i och med ökad trafik, t.ex. i situationer när
vindkraftverken lockar besökare till området. Konsekvenser för faunan uppstår
enligt undersökningar inte förrän dygnstrafiken uppgår till flera hundra bilar per
dag (Helldin m.fl. 2012). Trafikmängden kommer i detta projekt efter
byggskedet att förbli obetydlig, eftersom de besök som behövs för underhåll av
kraftverken inträffar sällan. Servicetrafikens konsekvenser för faunan bedöms
därmed förbli obetydliga.
Stora rovdjur
Konsekvenserna för stora rovdjur bedöms vara lokalt obetydliga, då de större
rovdjuren som rör sig på området slumpmässigt stryker omkring och har ett
mycket vidsträckt revir. De björnar som rör sig på området är enligt
utgångsinformationen tillfälliga kringströvare och på området finns t.ex. inte
uppgifter om björnars vinteriden. Lodjur är regionalt rätt vanlig och projektet
bedöms inte ha en betydande inverkan för stammen i området. Områdets
lodjurstammar regleras främst genom jakt och områdets näringstillstånd.
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19.5.2 A
Alternativ 2 (23 vindkrraftverk)
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