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Figur 50: Kumulativ ljudutbredning för projektalternativ 1 och projekt Ömossa med anpassningsåtgärder.
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Alternativ 1 - Vaihtoehto 1

Figur 51: Förändring i ljudutbredning efter att vindkraftverk nummer 16 ställts ner i effekt. Den smalare linjen visar
ljudkurvan utan anpassningsåtgärder.
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Projektalternativ 2:
De kumulativa ljudberäkningarna för projektalternativ 2 och projekt Ömossa ger ett förvånansvärt likartat resultat som för projektalternativ 1. Skillnaden syns främst i projektområdets direkta närhet. De sammantagna effekterna visar i det här fallet på en liten ökning av ljudnivån i
projektområdets direkta närhet, men inte i den grad att 40 dBA överskrids vid några bostäder
som var fallet för alternativ 1. Därmed behöver inga vindkraftverk ställas ner i effekt för att ljudkraven i närområdet ska klaras. Resultatet av de kumulativa beräkningarna för projektalternativ
2 visas i Figur 53.
Utöver ovanstående så är det enligt beräkningen precis samma fasta bostad och fem fritidsbostäder som i alternativ 1 som får en ytterligare ljudpåverkan utöver miljöministeriets riktvärden,
se Figur 52. Detta resultat tyder på en osäkerhet i beräkningsmodellen. Exaktheten verkar vara
större ju närmare projektområdet man tittar. Även för projektalternativ 2 gäller resonemanget
att den ljudpåverkan som enligt modellen uppstår på stort avstånd från projekt Västervik, men
mycket nära Ömossa, i detta skede inte bör leda till några drastiska ändringar av projektalternativets utformning.

Figur 52: Jämförelse mellan projekt Ömossas enskilda ljudpåverkan och de sammantagna effekterna i projektalternativ 2. De bostäder som befinner sig mellan linjerna utgör nytillkomna störningskänsliga punkter enligt miljöministeriets riktvärden.
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Figur 53: Kumulativ ljudutbredning för projektalternativ 2 och projekt Ömossa.
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Sammanfattning:
Sett till Västervik som enskilt vindkraftsprojekt i området så visar inte beräkningarna på några
oacceptabla ljudstörningar. Samtliga fasta bostäder och enskilda fritidsbostäder bedöms få en
maximal ekvivalent ljudnivå som understiger 40 dBA. Det enda undantaget är en bostad norr om
projektområdet vilken bedömts som ödehus. Inga sammanhållna områden för fritidsboende berörs av projektet. Ljudutbredningen blir sannolikt något mindre för projektalternativ 2 än för
alternativ 1.
Vid bedömning av de sammantagna effekterna finns osäkerheter både i ingående parametrar
(t.ex. exakta placeringar och kraftverkstyp för Ömossa) och i beräkningsmodellen. Resultaten
ska därför ses som riktgivande och bör uppdateras i senare skede. Problem uppstår också av det
faktum att olika riktvärden för ljudpåverkan vid bostäder gäller för de båda projekten.
Enligt de sammantagna beräkningarna för projektalternativ 1 och Ömossa tillkommer fyra fasta
bostäder som överskrider 40 dBA och fem fritidsbostäder som överskrider 35 dBA utöver den
påverkan som projekten enskilt beräknas ge upphov till. Genom nedställning av vindkraftverk
nummer 16 i Västervik minskas antalet till en fast bostad och fem fritidsbostäder. Samtliga av
dessa ligger för långt ifrån Västervik för att skyddsåtgärder ska ha tillräckligt genomslag.
Enligt de sammantagna beräkningarna för projektalternativ 2 och projekt Ömossa kommer inte
några bostäder i närheten av Västervik att utsättas för högre ljudnivåer än vad riktvärdena medger. Däremot utsätts samma fasta bostad och fem fritidsbostäder som i alternativ 1, för en ökning av ljudnivån som överskrider Miljöministeriets riktvärden. Inte heller i detta fall är skyddsåtgärder i Västervik meningsfulla eftersom samtliga bostäder ligger för långt ifrån projektområdet.
Att antalet bostäder där miljöministeriets riktvärden överskrids ökar vid beräkning av de kumulativa effekterna är en problematik som måste ses i ljuset av att olika ljudkrav gäller för de båda
parkerna. Exakta riktvärden för den maximala ljudnivån vid varje enskild bostad kan inte sättas.
Ett sådant förfarande skulle innebära att två grannfastigheter lyder under olika ljudkrav, vilket i
praktiken blir svårt att följa upp under drift. Det är också omöjligt att avgöra vilket projekt som
ger upphov till vilken ljudstörning genom fysiska ljudmätningar. Istället bör ljudet diskuteras områdesvis. I de områden där eventuella ljudstörningar uppstår till följd av projekt Ömossa ska
samtliga fastighetsägare kunna tolerera samma ljudnivå. Både avseende den enskilda fasta bostad och de fem fritidsbostäder som lyfts fram här så angränsar samtliga till fastigheter som
utsätts för samma störning ifrån projekt Ömossa. Projekt Ömossa orsakar dock inga bullerstörningar i samhällen nära projekt Västervik. I dessa områden bör det därför prioriteras att ljudnivån vid samtliga bostäder ska understiga miljöministeriets riktvärden.
Bortsett från de riktvärden som tillämpas för respektive projekt så kan ljud från vindkraft upplevas som störande även vid lägre nivåer än 40 dBA. Hela området mellan projektområdena, dvs.
Back, Ömossa by, Västervik och Heden, kommer att utsättas för en ekvivalent ljudnivå på mellan
35 och 40 dBA. De flesta människor upplever inte ljudnivåer under 40 dBA som störande, men
vissa kan vara extra känsliga och därmed uppleva en försämrad trivsel i sin boendemiljö. Riskerna för ljudstörningar är minst längs med riksväg 8 där närområdet redan är bullerpåverkat
och störst för de bostäder som är belägna på särskilt tysta platser i glesbygden.
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13.1.5 Konsekvenser av kraftledningen
Elanslutningen kan ge upphov till tillfälliga ljudstörningar från arbetsmaskiner under anläggningstiden. Det är dock bara en mycket liten del av anläggningsarbetet som sker i närheten av
områden där människor regelbundet vistas. Störningarna bedöms bli mycket begränsade. Under
driften ger elanslutningen inte upphov till några ljudstörningar. Avvecklingen medför begränsade störningar motsvarande dem som uppstår under driften.
13.1.6 Konsekvenser av att projektet inte genomförs
Om projekt Västervik inte realiseras så förblir närområdet opåverkat av eventuella ljudstörningar från projektet. Däremot kan den befintliga ljudbilden komma att förändras till följd av
exempelvis det närliggande projektet Ömossa.
13.1.7 Skyddsåtgärder
Under byggnationen utgörs de huvudsakliga ljudstörningarna av tunga transporter i närheten av
bostadsområden. För att begränsa störningarna föreslås samma skyddsåtgärder som presenterades under kapitlet om transporter:




Störningar för boende nära de mindre vägarna runt projektområdet kan hållas nere genom att transporterna fördelas på 2-3 olika anslutningsvägar från riksväg 8. Transporter
från Riksväg 8 till projektområdet fördelas mellan Hedenvägen, Kallträskvägen, Härkmerivägen och Stjärnlidvägen.
Tunga transporter företas inte under kvällar och helger.

Under driften utgörs de eventuella ljudstörningarna av det aerodynamiska ljudet från rotorbladens rörelse genom luften. I utformningen av projektalternativen är skyddsåtgärder inbyggda
eftersom layouterna tagits fram med ljudpåverkan som en viktig parameter vid placeringarna.
Det är först när de sammantagna effekterna bedöms för projekt Västervik och Ömossa som det
kan bli nödvändigt att anpassa alternativen för att minska ljudpåverkan. De modelleringar som
gjorts för de kumulativa effekterna visar att vindkraftverk nummer 16 kan behöva ställas ner i
effekt för att garantera att miljöministeriets riktvärden inte överskrids vid bostäderna sydöst om
projektområdet.
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13.2

Rörliga skuggor

13.2.1 Konsekvensmekanismer
Långa, rörliga skuggor från vindkraftverk uppstår främst när solen står lågt och rotorbladen står
vinkelrätt mot solstrålarna. Rotorbladen ”klipper” av solstrålarna och betraktaren uppfattar
detta som ett regelbundet blinkande. Dessa skuggor kan upplevas som störande för boende i
närheten av verken. Den upplevda störningen är mycket individuell och varierar beroende på
bland annat om man bor eller vistas vid den aktuella platsen och hur individen använder området. Rörliga skuggor från vindkraftverk är relaterade till antal soltimmar, avstånd av verken, solvinkel, tidpunkt på dagen och väderstreck.
13.2.2 Bedömningsmetoder
Även vid bedömning av störningen från de rörliga skuggorna används modellering i programvaran WindPRO 2.9. Modellen visar vilket område som berörs av rörliga skuggor samt vid vilka
årstider och tider på dygnet. Programmet redovisar två olika värden för varje närliggande bostad
- ett ”värsta fall” samt ett ”förväntat värde”.



Det värsta fallet förutsätter att solen alltid skiner, från soluppgång till solnedgång, att
vindkraftverken alltid är i produktion samt att vindkraftverkets rotor alltid står vinkelrätt
mot skuggmottagaren (bostaden).
I det förväntade värdet tas hänsyn till verkens drifttid, vindriktning samt antalet soltimmar (solstatistik) för området.

Som ingångsdata i beräkningarna används bland annat uppgifter om terrängens höjdförhållanden samt vindkraftverkens position, navhöjd och rotordiameter. Modellen tar inte hänsyn till
skuggande vegetation vid bostäder. Den minsta solvinkeln över horisonten som används i beräkningarna är tre grader. Sol från mindre instrålningsvinklar räknas bort.
Programmet beräknar skuggan för bostäder som ligger upp till tre km från verken och resultatet
avser rörliga skuggor på 1,5 meters höjd över marken. För varje bostad erhålls ett värde för
”värsta fallet” och ett för det förväntade värdet. Det är det förväntade värdet som är intressant
att använda vid bedömningen av eventuella störningar.
I Finland finns i inga fastställda gränsvärden eller allmänna rekommendationer för maximal
skuggtid vid bostäder. I Danmark tillämpas högst tio timmar per år som gräns för det maximala
värdet. I Sverige och Tyskland är motsvarande värde maximalt åtta timmar per år.
Beräkningar för den förväntade skuggtiden har gjorts i två steg, dels för enbart Västervik och för
Västervik tillsammans med projekt Ömossa, öster om riksväg 8. Beräkningarna för Ömossa är
baserade på samma ingångsdata som används i ljudberäkningarna.
Tabell 17: Vindkraftsturbiner som används i beräkningarna för rörliga skuggor.

Modellering

Turbin

Effekt (MW)

Tornhöjd (m)

Rotordia-meter (m)

Totalhöjd
(m)

Projektalternativ 1

e.n.o.

3,5

142

114,9

199,45

Projektalternativ 2

Vestas

2,0

105

90

150

EPV Ömossa/Metsälä

Nordex

3,0

140

117

198,5
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13.2.3 Nulägesbeskrivning
Det finns i dagsläget inga höga objekt som orsakar rörliga skuggor i området.
13.2.4 Konsekvenser av vindkraftsparken
Byggnation och avveckling
Varken under byggnationen eller avvecklingen uppstår några rörliga skuggor av den typ som kan
orsaka visuella störningar.
Drift
De störningar som är kopplade till rörliga skuggor uppstår uteslutande under driften, på ett avstånd av upp till två km från varje enskilt vindkraftverk. Det område där rörliga skuggor uppstår
utgörs huvudsakligen av skogs- och jordbruksmark. Bland bebyggelsen är särskilt bostäderna i
Västervik känsliga för störningar.
I projektalternativ 1 utsätts 26 bostäder för rörliga skuggor under mer än 8 timmar per år, se
Figur 54. Av dessa är tre klassade som fritidsbostäder. Nästan samtliga hus där skuggeffekter
uppstår ligger i Västervik. Kraftverk nummer 15, 16 och 18 är belägna närmast Västervik och är
också de verk som orsakar huvuddelen av skuggeffekterna. 11 bostäder beräknas utsättas för 810 timmar med rörlig skugga årligen. Detta bedöms vara acceptabelt då värdena ligger mellan
de gränsvärden som tillämpas i Europa. Totalt 15 bostäder beräknas få skuggtider på 10-17 timmar årligen. Vid vissa av dessa bostäder kan störningarna upplevas som betydande.
Det bör poängteras att beräkningsmodellen inte tar hänsyn till vegetationen. De bostäder som
ligger väster om Hedenvägen i Västervik är belägna mycket nära skogen. Då solen står lågt under
kvällen och långa rörliga skuggor uppstår från vindkraftverken är även skuggorna från skogen
långa. Detta kan till stor del dölja skuggorna från kraftverken. Den beräknade skuggtiden uppstår
alltså först om och när skogen avverkas.
Alternativet ger upphov till skuggeffekter i Heden och större delen av Ömossa by. Skuggtiden
här beräknas dock understiga 8 timmar per år.
I projektalternativ 2 är kraftverken ca 50 meter lägre än i alternativ 1, vilket innebär en avsevärd
skillnad i hur långt skuggorna sträcker sig. Om alternativet byggs beräknas en bostad utsättas
för 8 timmar och 11 minuter rörliga skugga per år. Denna skuggtid bedöms som fullt acceptabel.
Skuggutbredningen runt projektalternativ 2 visas i Figur 55.

Tabell 18: Tid med rörlig skugga vid bostäder i projektalternativen.

Projektalternativ

Antal bostäder med
rörliga skuggor 8-10 h
per år

Antal bostäder med
rörliga skuggor 10-15 h
per år

Antal bostäder med
rörliga skuggor 15-17 h
per år

Projektalternativ 1

11

10

5

Projektalternativ 2

1

0

0
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Sammantagna effekter
Även projekt Ömossa ger, om det byggs, upphov till rörliga skuggor i närområdet. Modelleringar
har gjorts för de sammantagna skuggeffekterna i området mellan projekten. Resultatet för projektalternativ 1 visar att isolinjerna som markerar 8 h/år sammanlänkas norr om Ömossa, se
Figur 56. Inom detta fält ligger en bostad där skuggeffekterna kommer att överskrida 8 timmar
årligen om båda projekten byggs enligt nuvarande utformning, vilket inte blir fallet av enbart
projekt Västervik. Det finns dock indikationer på att detta rör sig om ett ödehus. Byggnadens
status har inte kontrollerats närmare.
Även för alternativ 2 sammanlänkas projektens isolinjer, men det finns inga bostäder inom det
fält där sammantagna effekter uppstår, se Figur 57.
13.2.5 Konsekvenser av kraftledningen
Kraftledningen som byggs för elöverföringen ger inte upphov till några rörliga skuggor och orsakar därmed inga störningar av detta slag.
13.2.6 Konsekvenser av att projektet inte genomförs
Om vindkraftsparken inte byggs så uppstår inte heller några rörliga skuggor i de områden som
annars skulle vara utsatta för störningar.
13.2.7 Skyddsåtgärder
Rörliga skuggor är en problematik som är relativt enkel att avhjälpa om störningarna blir för
stora. Idag finns effektiv teknik för skuggstyrning som kan installeras i vindkraftverken. Ett skuggstyrningssystem består av ljussensorer vilka monteras på torn eller maskinhus samt en styrenhet
som programmeras med bland annat turbinposition och skuggkänsliga punkter. Styrenheten tar
hänsyn till vindens riktning och ljusintensiteten. När risk för skuggeffekter föreligger vid bostäder stoppas vindkraftverket. Det återstartas sedan automatiskt när någon av parametrarna inte
längre är aktiv. Ett skuggstyrningssystem bör i övervägas för vindkraftverk nummer 15, 16, 18
och eventuellt 23 i projektalternativ 1. Om projekt Ömossa byggs så kan skuggstyrning även vara
lämpligt för kraftverk 25. I projektalternativ 2 finns inte behov av något skuggstyrningssystem.
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Figur 54: Skuggutbredning runt projektalternativ 1.
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Figur 55: Skuggutbredning runt projektalternativ 2.
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Figur 56: Kumulativ skuggutbredning runt projektalternativ 1 och projekt Ömossa.
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Figur 57: Kumulativ skuggutbredning runt projektalternativ 2 och projekt Ömossa.

112

Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraftspark Västervik

13.3

Sociala konsekvenser

13.3.1 Konsekvensmekanismer
En del i konsekvensbeskrivningen är att utreda projektets sociala konsekvenser. Detta inbegriper
påverkan på människors hälsa, trivsel och levnadsförhållanden. Miljöfaktorer såsom ljud och
förändrad landskapsbild kan påverka enskilda människors välmående och möjligheter till rekreation i en ostörd miljö. Likaså kan positiva respektive negativa attityder till projektet ha stor
inverkan på gruppdynamik och trivsel i den sociala miljön.
13.3.2 Bedömningsmetoder
De sociala konsekvenserna har bedömts huvudsakligen med hjälp av en utredning genomförd
av sociolog Sanna Luodemäki, Sito Oy. Utredningen grundar sig på en enkätundersökning som
genomfördes under sommaren 2013. Enkäten skickades ut till 1572 hushåll inom 15 km från
projektområdet. Förfrågan skickades ut till hushåll där befolkningstätheten är som störst, se Figur 58. Av dessa returnerades 186 ifyllda enkäter, vilket ger en svarsfrekvens på 11,8 %. Frågeformuläret återfinns i Bilaga B.
Enkäten innehöll 18 frågor, varav 8 öppna, fördelade mellan bakgrundsfrågor, konsekvensbedömning och frågor angående informationen i projektet. Med enkäten följde också en kort projektbeskrivning inklusive kartor med projektalternativens utformningar och alternativen för elöverföringen.
Av de som svarade på enkäten var ca 75 % män. Nästan 80 % var över 46 år gamla och ungefär
hälften var mellan 46 och 65 år. Andelen fast bosatta var ungefär 90 % och övriga fritidsboende.
Nästan hälften av de svarande meddelade att de bor över 10 km från projektområdet. Var fjärde
svarande var bosatt inom 5 km. Drygt 10 % meddelade att de bor inom 2 km och den största
delen av dessa var permanent bosatta.
Den låga svarsfrekvensen samt den ojämna ålders- och könsfördelningen innebär att undersökningen i praktiken enbart ska ses som riktgivande.
Vid bedömningen av sociala konsekvenser har hänsyn också tagits till modelleringar av ljud- och
skuggutbredning, visualiseringar samt inlämnade åsikter från närboende.
13.3.3 Nulägesbeskrivning
Genom bakgrundsfrågorna i enkäten har man kartlagt hur människor rör sig i trakten vid olika
årstider. Resultaten visar att området utnyttjas ungefär lika mycket under hela året, dock något
mindre under vintern. Knappa hälften rör sig i området månatligen eller oftare. Ungefär 30 %
rör sig i trakterna varje vecka eller dagligen. 20-30 % meddelade att de aldrig rör sig i området.
De svarande som spenderar tid i området utnyttjar det för friluftsliv och bärplockning. Ibland
används området också för jakt och skogsvård. Övrig vistelse beror främst på förbipassage eller
besök av bekanta i närliggande byar. Sammanfattningsvis kan konstateras att området utnyttjas
i relativt hög grad för friluftsliv och jakt med tanke på att nästan hälften av de svarande är bosatta på mer 10 km avstånd.
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Figur 58: Tätt bebodda områden runt projektet.
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Figur 59: De svarandes rörelsevanor i projektområdet.

13.3.4 Konsekvenser av vindkraftsparken
13.3.4.1 Resultat av enkätundersökning
I enkäten ombads invånarna göra en uppskattning av de konsekvenser som parken skulle kunna
innebära för dem. De ombads också att presentera sin syn på de olika alternativen samt möjligheterna till förmildrande omständigheter. De svarande fick göra uppskattningar av projektets
effekter för rekreation, turism, familjeliv, arbetsliv, det lokala näringslivet, boendetrivseln, energiproduktionen, fastighetsvärden, regionens näringsliv, sysselsättning och ekonomi i Kristinestad samt trafiksäkerheten. Dessutom kunde de svarande lägga till ytterligare faktorer som
de bedömde som angelägna.
Den generella attityden till projektet är enligt undersökningen mycket positiv. 80 % av de svarande gav sitt stöd till projektet. Den största delen av de svarande ansåg att projektet är lämpat
för området och ser inga negativa konsekvenser för Kristinestad stad.
Upp till 80 % av de svarande bedömde energiproduktionen, sysselsättningen och ekonomin i
Kristinestad som klart positiva faktorer. Mindre än 40 % såg positivt även på konsekvenserna för
turism och det lokala näringslivet. Ca 25 % av de svarande bedömde konsekvenserna för rekreationen, landskapsbilden samt värdeutvecklingen för lokala fastigheter som negativa.
Majoriteten av de svarande ansåg inte projektet vara negativt för området. Vissa faktorer nämndes dock som potentiellt störande för boende i området och vid rekreation; t.ex. ljud, rörliga
skuggor och störningar vid jakt. Vindkraftverken ansågs också vara negativa för djurlivet, främst
fåglarna.
Till de positiva effekterna ansågs förbättringen av skogsvägarna höra. Så även möjligheten till
ökad sysselsättning samt stimulerande effekter för näringslivet. 74 % av de svarande bedömde
området som lämpligt för vindkraft.
De svarande fick möjlighet att lämna förslag på skyddsåtgärder för att minimera de negativa
konsekvenserna av vindkraftsanläggningen. Som förmildrande åtgärder nämndes bland annat
att vindkraftverken borde placeras på tillräckligt stort avstånd från bostäder, minst 1,5 km. Även
en sänkning av navhöjden föreslogs, med motiveringarna att ljudstörningarna och påverkan på
landskapet skulle bli mindre.
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Figur 60: de svarandes uppskattning av konsekvenserna.

Informationsvägar
Omkring 60 % av de tillfrågade ansåg att de hade fått tillräcklig information om projektet och
20 % angav att de inte hade hört talas om det innan enkäten mottogs. De informationskanaler
som de svarande föredrar angavs vara pressmeddelanden och offentliga tillställningar. Fyra personer nämnde exkursion i terrängen som den bästa informationsvägen och några önskade mer
information på Internet.
De tillfrågade var intresserade av att få ytterligare information om vindkraftverkens tekniska
egenskaper och placeringar. Även kraftledningarnas sträckning, projektets tidtabell och löpande
händelser bedömdes som intressant. Avseende projektets konsekvenser så önskades ytterligare
information om inverkan på den lokala sysselsättningen, miljöpåverkan, buller och flimrande
skuggor.
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Jämförelse mellan alternativen
De tillfrågade ombads i enkätutskicket att jämföra de båda utformningsalternativen sinsemellan. Projektalternativ 1 föredrogs 22 gånger, främst på grund av att vindkraftverken är färre och
glesare placerade. De ansågs då ge upphov till lägre ljud och bidra med mindre störningar till
omgivningen. Några ansåg alternativ 1 vara bättre eftersom navhöjden är högre.
Projektalternativ 2 föredrogs 13 gånger, huvudsakligen på grund av att det större antalet vindkraftverk skulle innebära en mer effektiv markanvändning. Flera kommenterade att när man väl
bygger så kan man lika gärna bygga tillräckligt många verk. Många ansåg också alternativ 2 vara
bättre på grund av den lägre navhöjden.
100%
90%
80%

70%
60%
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Eos/Kan inte säga

30%

Eri mieltä/Nej

20%

Samaa mieltä/Ja

10%
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Tuulivoimapuisto on
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kannatettava/Allmänt
taget att förespråka

Tuulivoiman sijasta
Tuulivoimapuisto
energia pitäisi tuottaa
soveltuu mielestäni
jollain muulla
Västervikin
tavalla/Energi borde alueelle/Vindkraftparken
produceras på något
är lämplig i Västervik
annat sätt

Figur 61: De svarandes attityd till vindkraft i allmänhet och projektet.

13.3.4.2 Slutsatser
Från resultatet av enkätundersökningen kan utläsas att lokalbefolkningens inställning till projektet huvudsakligen är positiv. Det finns dock en del av befolkningen som är negativt inställda
till projektet som helhet eller oroliga för vissa störningsmoment. Den negativa attityden hålls
främst på grund av risken för försämrad boendetrivsel och störningar i samband med friluftsliv
och jakt. Oron är starkt kopplad till farhågor om ljudstörningar och en påtaglig förändring av
landskapsbilden.
Det är vanligt att buller och förändrad landskapsbild utgör de största farhågorna i vindkraftsprojekt. Med tanke på projektets storlek så kunde detta förväntas även i Västervik. Mycket riktigt
förväntas också konsekvenserna avseende ljud och landskap bli märkbara för lokalbefolkningen,
inte minst avseende de sammantagna effekterna av samtliga projekt i området. Invånarnas farhågor är riktiga, men grundar sig på egna uppskattningar av konsekvenserna. Forskning visar att
farhågorna ofta överskattar de negativa konsekvenserna (t.ex. Motiva, 2010). De verkliga konsekvenserna efter att vindkraftsparken tagits i drift upplevs ofta som mindre än de befarade.
Detta minskar inte betydelsen av farhågorna, men tydliggör vikten av allmän information för att
varje person ska kunna bilda sig en så korrekt uppfattning som möjligt av konsekvenserna.
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Att området används i ganska stor utsträckning för friluftsliv, bärplockning och jakt är en viktig
social aspekt. Möjlighet till friluftsliv i en lugn miljö är för många människor en förutsättning för
fysiskt och mentalt välmående. Det bör här framhållas att varken vägar eller kraftverk i projektområdet kommer att spärras av. Allmänheten kan röra sig hela vägen fram till tornens bas. Förbättringen och utökningen av vägnätet kommer att öka tillgängligheten till området vilket teoretiskt skulle kunna gynna friluftslivet. Inga fysiska hinder för att fortsättningsvis bedriva friluftsliv i området kommer därmed att finnas. Vintertid kan varningsskyltar för iskast komma att sättas upp på det avstånd från varje vindkraftverk som motsvarar det beräknande, maximala kastavståndet. Allmänheten rör sig då inom området på egen risk. Risken för att träffas av iskast är
dock ytterst liten och ju längre från verken man rör sig desto mindre är de eventuella isfragmenten.
Det som främst kan komma att påverka områdets värde för friluftsliv är ljudstörningar, rörliga
skuggor och känslan av en industrialisering av landskapet som vindkraftverk i denna storlek kan
medföra. Hur dessa förhållanden värderas är mycket individuellt. Personer som tidigare spenderat tid i området kan komma att undvika det då det inte längre upplevs som en lika lugn plats.
Andra kan komma att lockas dit oftare på grund av anläggningens tekniska attraktionsvärde.
Projektet kan, hos vissa individer, påverka det sociala välbefinnandet genom de förändrade förutsättningarna för friluftsliv, om det inte finns tillgång till alternativa och likvärdiga naturområden. I södra delen av Kristinestad kommun finns vidsträckta skogsområden. Alternativa platser
för friluftsliv får alltså i dagsläget anses finnas. Möjligheterna att finna ostörda skogsområden
som inte är påverkade av ljud minskar dock om alla de vindkraftsprojekt som är under utveckling
i Kristinestad förverkligas, vilket i och för sig är ytterst osannolikt.
Resultaten av enkätundersökningen visar också att det finns en stor medvetenhet om att projektet kan medföra fördelar för sysselsättningen i Kristinestad, det lokala näringslivet och serviceutbudet i området. Det finns också en uttalad önskan om att lokala företag ska få möjlighet
att vara delaktiga i projektet.
Erfarenheter från vindkraftsprojekt i Danmark och Sverige visar att delaktighet är en viktig faktor
för att lokalbefolkningen ska kunna känna sig positivt inställda till projektet. En positiv attityd
kan i sin tur minska den upplevda störningsgraden. Delaktighet bygger på att så många som
möjligt ska uppleva att de gynnas av projektet, få en möjlighet att bidra till dess förverkligande
och känna att de kan påverka. Detta kan skapas på många sätt. Viktigt är t.ex. att informera
invånarna kontinuerligt om projektet och erbjuda möjligheter att komma med synpunkter. Att
ta hjälp av lokalbefolkningen till att lösa praktiska problem och anlita lokala företag istället för
att ta in experter från andra orter är också exempel på åtgärder som både projektör och invånare
vinner på. Ett vindkraftsprojekt där ortsbefolkningen känner sig delaktiga kan skapa en starkare
gruppkänsla och gynna det sociala livet.
Runt projekt Västervik finns inga starka grupper av motståndare, vilket talar mot att en social
splittring skulle kunna uppstå. Däremot kan oenighet och känslor av orättvisa uppstå till följd av
att de berörda markägarna i projektområdet erbjuds ersättning i form av arrende. Boende i närheten av projektområdet kan uppleva sig så störda att de anser sig vara berättigade någon form
av ersättning. Dessa faktorer bör uppmärksammas för att minimera risken för att konflikter uppstår.
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13.3.5 Konsekvenser av kraftledningen
13.3.5.1 Resultat av enkätundersökning
De tillfrågade ombads att bedöma de fyra alternativen för kraftledningsdragningen utifrån sitt
perspektiv som boende i närområdet. De svarande ansåg att det är viktigt att samtliga projektörer i området samarbetar med sina lösningar för elanslutningen i syfte att minimera fragmenteringen av landskapet. Alternativ C1 och C2 föredrogs 13 gånger. Detsamma gällde för B1 och B2.
Valet baserades ofta på att avståndet till den egna bostaden skulle vara så långt som möjligt.
Utöver enkätsvaret lämnades också en skriftlig åsikt där den ursprungliga dragningen för alternativ B1 kritiserades bland annat för att den planerade ledningsgatan gick över tjäderspelsplatser. Dessutom skulle alternativet medföra negativa konsekvenser för en fritidsboende i närheten
då den ursprungliga linjedragningen gick över hans stuga och längs med den privata vägen till
denna stuga.
De svarande fick möjlighet att lämna förslag på skyddsåtgärder för att minimera de negativa
konsekvenserna av elöverföringen. Som förmildrande åtgärd nämndes samarbete mellan projektörer och att rutterna planeras så att verksamheterna och lugnet i naturen bevaras så långt
som möjligt.
13.3.5.2 Slutsatser
Från resultatet av enkätundersökningen kan utläsas att de två viktigaste faktorerna avseende
elöverföringen anses vara samarbete mellan projektörer och avstånd till bosättningar. Det är
inte överraskande att önskemålet om gemensamma lösningar för elanslutningen uppmärksammats av de svarande, då denna fråga diskuterats aktivt i media under den senaste tiden. Många
vindkraftsprojekt är under utveckling i Österbotten. Att alla projektörer drar sin egen ledning
innebär en ineffektiv markanvändning och onödig fragmentering av landskapet. Det ligger i invånarnas intresse att intrånget i och splittringen av landskapet begränsas till ett minimum. En
ineffektiv lösning kan medföra en ökad negativ inställning till projektörerna i området.
13.3.6 Konsekvenser av att projektet inte genomförs
Om projektet inte genomförs så besparas boende i närområdet flera orosmoment och förändringen av livsmiljön uteblir. Projektområdets värde för friluftslivet förblir oförändrat under kort
sikt. Skogsbruket kommer dock på längre sikt att påverka områdets rekreationsvärden.
Om projektet inte genomförs så uteblir de eventuella ekonomiska och sociala fördelar som det
skulle kunna medföra.
13.3.7 Skyddsåtgärder
Invånarnas attityd till projektet påverkar den upplevda störningsgraden och det sociala välbefinnandet. Runt Västervik är åsikterna om projektet generellt positiva. Sträckningen av kraftledningsalternativ B1, B2 och C1 har justerats för att minska påverkan på den stugägare som annars
skulle ha berörts negativt av elanslutningen. Inga ytterligare åtgärder är i dagsläget motiverade
för att öka acceptansen omkring projektet, men för att bibehålla den positiva attityd som finns
bör följande beaktas:


Det är viktigt att lokalbefolkningen får löpande information om projektet. Offentliga tillställningar, pressmeddelanden eller guidade exkursioner i terrängen är uppskattade informationsvägar. Det underlättar också om projektinformation finns tillgängligt på Internet.
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Inför byggstart är det särskilt motiverat att bjuda in till ett informationsmöte för att förklara hur byggnationen kommer gå till, beskriva hur invånarna kan påverkas av trafik
m.m. och ge möjligheter att påverka.
Under byggnationen bör så långt som möjligt lokala entreprenörer anlitas. Ortsbefolkningen kan också engageras i andra uppdrag, rörande exempelvis kost och logi under
arbetet.
För att begränsa påverkan på friluftslivet under driften bör man beakta att området inte
ska spärras av med vägbommar eller liknande. Allmänheten bör så långt som möjligt
kunna röra sig fritt i skog och mark.
Under den vidare planeringen av elöverföringen bör samarbete med övriga vindkraftsaktörer eftersträvas så långt som möjligt.
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14 KONSEKVENSER FÖR NATURMILJÖN
Naturmiljön är ett brett begrepp som innefattar naturens alla fysiska egenskaper, både levande
och icke-levande. I denna miljökonsekvensbeskrivning innefattas allt från jordmån och berggrund till hydrologiska förhållanden och växt- och djurliv i naturmiljön vilket gör kapitlet till en
omfattande del. I konceptet naturmiljö bortses från alla eventuella konsekvenser för människan
och dess samhälle. I slutet av kapitlet finns kartor som visar de båda alternativens kraftverkspositioner i förhållande till områden av högt värde för naturmiljön.

14.1

Jordmån och berggrund

14.1.1 Konsekvensmekanismer
Jordmån och berggrund påverkas av projektet dels genom förflyttning av jordmassor inom projektområdet och dels genom transport av massor från täkter utanför projektområdet till byggplatserna. Längs med nya vägar banas det översta jordskiktet av för att skapa en jämn yta. Vägkroppens förstärkningslager byggs sedan upp med jordmaterial som schaktas från vägkorridorens sidor. Om materialet är av för låg kvalitet tas det från annan plats inom området. Bärlager
och slitlager byggs sedan upp av bergkross eller grus som transporteras från lämplig täkt. Samma
principer gäller för kran- och uppställningsplatser. Där vägen passerar myrområden görs massabyte för att bärförmågan ska klara de tunga transporterna. Materialet under vägkroppen byts
då ut mot ett mer stabilt underlag.
Vid byggnation av gravitationsfundament gjuts betongfundamentet på flera meters djup ner i
marken. Där underlaget är vått eller mjukt kan det även här vara nödvändigt med massabyte. I
de fall där bergförankrade fundament kan användas plansprängs berget till en nivå där bergets
hållfasthet är god.
Grundprincipen är att jordmaterial så långt som möjligt ska tas från projektområdet för att minimera transporterna och förflyttningen av massor. Dock måste betong, stenkross och grus i hög
grad tillföras utifrån. Dessa volymer omfattas av separata täkt- och miljötillstånd men har betydelse för projektets miljöpåverkan inte minst genom transporterna. I tabellen nedan visas ett
beräkningsexempel för vilka massor som kan behöva tillföras utifrån för byggnation av fundament, kranplats och vägar. Beroende på slutgiltig leverantör av vindkraftverk varierar storleken
på fundament och kranplatser samt kraven på vägdimensioner.

Tabell 19: Beräkningsexempel för massor som tillförs utifrån för byggnation av vägar, kranplatser och fundament.

Förutsättningar
Gravitationsfundament
med massabyte
 Betong
 Armering
 Fyllning, stenkross

Genomsnittligt
fundament

Kranplats

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

Nya vägar
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Massor

500 m3
35 ton
300 m3
360 m3 stenkross/kranplats
1500 m3 stenkross/km
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14.1.2 Bedömningsmetoder
Projektområdets jordmån och berggrund har granskats med hjälp av grundkartan, terrängkartan
och kartmaterial från Geologiska Forskningscentralen. Inga djupgående undersökningar har
gjorts i fält. Bedömning av vilka massor som krävs har gjorts med hjälp av teknisk information
från vindkraftsleverantörer.
14.1.3 Nulägesbeskrivning
Berggrunden i projektområdet utgörs huvudsakligen av glimmergnejs och tonalit. Till viss del
förekommer även granit. Berg i dagen förekommer på vissa platser, främst i områdets kanter.
Den huvudsakliga jordarten i området är morän dominerad av silt. I områdets kanter, främst
längs den östra kanten men ställvis även i väst finns områden med homogen lera och/eller silt.
Det förkommer också ett flertal mossar bestående av torvavlagringar. Inom området kan det
förekomma sura sulfatjordar. Dessa behandlas i kapitel 14.2 Grundvatten.
I projektområdets södra del ligger en grusås som delvis ingår i åsskyddsprogrammet. Målet med
programmet är att bevara de naturliga geologiska, geomorfologiska och landskapsmässiga dragen i de skyddade områdena. På skyddade åsar får naturtillståndet och landskapsbilden inte
påverkas genom till exempel marktäkt.
14.1.4 Konsekvenser av vindkraftsparken
Byggnation och avveckling
Konsekvenserna för jordmån och berggrund uppstår nästan uteslutande under byggnationen.
Viss påverkan kan också uppstå under avvecklingen om fundamenten grävs upp och transporteras bort. Under hela processen eftersträvas så god massbalans som möjligt med hänsyn till
massornas kvalitet.
Byggnation av vägar och kranplatser står för ett stort fysiskt ingrepp i jordmånen. Ingreppen är
dock ytliga och medför inte några långsiktiga eller geografiskt vidsträckta negativa konsekvenser. I projektalternativ 1 utnyttjas befintliga vägar i hög grad vilket minimerar ingreppet i jordmånen. Vindkraftverken är också färre vilket medför att en mindre yta påverkas av kranplatser.
Projektalternativ 2 inbegriper ett betydligt mer omfattande internt vägnät vilket medför ett
kraftigare ingrepp i jordmånen. I båda alternativen undviks så långt som möjligt vägdragning
genom sanka områden av både miljöskäl och byggtekniska/ekonomiska skäl.
Fundamenten kommer sannolikt till största delen att utgöras av gravitationsfundament i båda
projektalternativen. På vissa platser, där berget går i dagen och är av god kvalitet kan bergförankrade fundament troligtvis användas. De massor som tas upp vid gjutning av fundament
används så långt som möjligt vid byggnation av vägar och kranplatser. Finkorniga överskottsmassor kan användas för att täcka över fundamenten efter färdigställande. Det fysiska ingreppet
i jordmånen är större från fundamenten än från vägarna på grund av förläggningsdjupet. Dock
medför inte heller fundamenten några långsiktiga eller vidsträckta negativa konsekvenser. Förändringarna är mycket lokala så länge massorna används inom projektområdet. Projektalternativ 1 medför ett mindre ingrepp i jordmån och berggrund än projektalternativ 2 tack vare det
mindre antalet fundament som gjuts. Vindkraftverken i projektalternativ 1 är högre vilket kräver
större fundament, men den totala volymen för parkens alla fundament understiger fortfarande
den totala volymen för fundamenten i projektalternativ 2. I projektalternativ 1 är kraftverksplaceringarna också valda med större omsorg med avseende på markens bärighet. Det är därför
troligt att en större andel av fundamenten i projektalternativ 2 kräver massabyte.
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I tabellen nedan visas en uppskattning av vilka massor i form av stenkross, grus och betong som
behöver tillföras utifrån för de olika alternativen. Eftersom leverantör av vindkraftverk inte valts
i detta skede är siffrorna mycket grova. Beräkningen utgår från att samtliga fundament är gravitationsfundament och kräver lika stora mängder fyllnadsmaterial. För vägar har ett snittvärde
används som representerar både nybyggnation och förstärkning av vägar.
Tabell 20: Ungefärlig beräkning av material som måste tillföras utifrån för de olika alternativen.

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

Alt. 1

Alt. 2

Alt. 0

29

51

0

9

18

0

16

14

0

37 500

48 000

0

480/13 900

300/15 300

0

600/17 400

450/23 000

0

300/8 700

200/10 200

0

77 500

96 500

0

Tabellen visar att stora mängder material måste tillföras projektområdet från separata täkter
och betongtillverkningsstationer. Betongen kan tillverkas på plats med en mobil betongstation,
men råvarorna måste ändå tillföras utifrån. Projektalternativ 1 innebär ett betydligt lägre behov
av tillförda massor än projektalternativ 2 tack vare det mindre antalet vindkraftverk. Inräknat i
detta är att alternativ 1 förutsätts kräva större fundament och större kranplatser. Det inforslade
materialet medför en långsiktig men lokal förändring av jordmånens sammansättning längs med
vägsträckor och vid kranplatser.
Det område som ingår i skyddsprogrammet för åsar i södra delen av projektområdet undviks
helt i båda projektalternativen. Inga vindkraftverk placeras inom skyddsområdet, inga befintliga
vägar förstärks och inga nya vägar byggs. Därmed undviks all eventuell påverkan på åsens jordmån.
Under avvecklingen är konsekvenserna för jordmån och berggrund huvudsakligen beroende av
om gravitationsfundament lämnas kvar i marken eller inte. Vindkraftsindustrin är fortfarande så
ung att ingen vedertagen metod för återställande har hunnit utvecklats. Idag råder dock en viss
konsensus om att det minst miljöstörande troligtvis är att lämna kvar fundamenten i marken
och enbart bila bort den översta delen. Om fundamenten grävs upp och fraktas bort så störs den
jämvikt som uppstått i jorden under drifttiden. Massor behöver också fraktas till området för att
fylla igen groparna. Vägarna lämnas kvar orörda och kan användas av markägarna vid exempelvis skogsbruksverksamhet. Vid avveckling uppstår därmed ingen ytterligare påverkan på jordmån och berggrund under förutsättning att fundamenten lämnas kvar i jorden.
Drift
Under drift bedöms ingen ytterligare påverkan på jordmån och berggrund uppkomma.
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14.1.5 Konsekvenser av kraftledningen
För luftledningen görs små ingrepp i jorden och/eller berget för att förankra elstolparna i marken. Dessa åtgärder har inga betydande konsekvenser för jordmånen och berggrunden längs
något av sträckningsalternativen.
Längs de avsnitt där markförlagd kabel används grävs ett kabeldike, cirka en meter djupt. Efter
att kabeln matats ner i diket fylls det igen med samma massor. Kabelförläggningen medför ett
tillfälligt ingrepp i jorden. Kabeförläggningen gör marken mer känslig för djupa ingrepp från jordoch skogsbruksmaskiner.
14.1.6 Konsekvenser av att projektet inte genomförs
Om projektet inte realiseras så begränsas påverkan på jordmån och berggrund till andra verksamheter, framför allt jordbruk och skogsbruk men även marktäkt och andra aktiviteter.
14.1.7 Skyddsåtgärder
Konsekvenserna för jordmån och berggrund bedöms bli förhållandevis små och lokala trots att
stora mängder material forslas in i området, men vissa skyddsåtgärder kan ändå vidtas. Dessa
åtgärder medför inte bara en mindre påverkan på jordmån och berggrund utan också en mer
kostnadseffektiv byggnation.






Befintliga vägar utnyttjas i så stor omfattning som möjligt.
Vägdragning genom våtmarker undviks så långs som möjligt. Skulle väg ändå behöva
anläggas över myrmark så byggs vägbanken under mark upp av grov genomsläpplig
sprängsten för att inte hindra det naturliga vattenflödet i marken.
Överskottsmassor från etablering av fundament används så långt som möjligt vid byggnation av vägar och kranplatser.
För att minimera förflyttningar av massor undersöks möjligheten att utnyttja lokala
grus- och bergresurser inom projektområdet och i dess direkta närhet.
För att minimera riskerna för framtida skador på den markförlagda kabeln förläggs den
där så är möjligt längs med vägar.
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14.2

Grundvatten

14.2.1 Konsekvensmekanismer
Grundvatten och grundvattenområden
Vindkraftsetablering kan påverka grundvattnet främst genom byggnation av gravitationsfundament. Fundamenten gjuts i marken och är ofta flera meter djupa. Om grundvatten tränger in i
gropen där massorna avlägsnats så måste grundvattennivån sänkas. Denna förändring kan lokalt
påverka grundvattnets kvalitet negativt.
Sura sulfatjordar
Vindkraftsetablering kan orsaka miljöpåverkan i närliggande vattendrag till följd av så kallade
sura sulfatjordar. Dessa har sitt ursprung i Litorinaperioden för 7500–4000 år sedan då havsvattnet var både varmare och saltare än idag. De nuvarande västra delarna av Finland stod då under
vatten till följd av den senaste istiden. Det organiska materialet på botten bröts ner under syrefattiga förhållanden med hjälp av så kallade anaeroba bakterier. Dessa använde sulfat i havsvattnet istället för syre i nedbrytningsprocessen. Sulfidsediment bildades och i detta bands ofta
sulfiden till det allmänt förekommande järnet i marken.
Som en naturlig del av landhöjningen efter den senaste inlandsisen befinner sig idag sulfidsedimenten ovanför vattenytan i form av ett sulfidjordlager. Så länge dessa jordar befinner sig under
grundvattennivån är de kemiskt stabila och neutrala. Om grundvattnet sjunker och sulfidjorden
exponeras för syre inleds en lång rad kemiska och biokemiska processer som leder till att bland
annat svavelsyra bildas. Jorden blir på detta sätt en sur sulfatjord. Sulfatjordar är betydligt surare
än andra jordar och innehåller mer svavel- och metallföreningar än normalt. Sulfatjordarna har
ett högt näringsinnehåll och fin kornstorlek, varför de till stor del är uppodlade. Det krävs dock
kraftig kalkning av jordarnas översta lager för att odling skall vara möjlig.
När nya jordlager syresätts till följd av sjunkande grundvatten fälls svavelsyra, järn och andra
metaller ut i markerna. Vid följande kraftiga regn eller snösmältning sköljs de sura föreningarna
och metallerna ut i diken, bäckar och större vattendrag. När detta händer uppstår så kallade
surstötar, med kraftigt sänkta pH-värden i vattendragen, vilket kan leda till stora skador på fisk,
vattenlevande organismer och fortplantning. (Landsbygdsnätverket, 2009)
Eventuell förekomst av sura sulfatjordrar inom projektområdet kan medföra surstötar i vattendragen under byggperioden, men riskerar också att påverka projektet negativt genom att syran
försämrar egenskaperna hos stål och betong i marken.
14.2.2 Bedömningsmetoder
Grundvattenförhållanden och sura sulfatjordar samt projektets inverkan på dessa har utretts i
en hydrologisk skrivbordsstudie av Maiju Juntunen, Sito Oy. Som underlag har främst använts
skyddsplanen för Kristinestads grundvattenområden samt rapporter från Västra Finlands miljöcentral, Jord- och skogsbruksministeriet samt Geologiska forskningscentralen. Inga studier av
grundvattennivåer eller förekomst av sura sulfatjordar har genomförts i fält.
14.2.3 Nulägesbeskrivning
Inom projektområdet och längs med ledningsgatorna för elöverföringen finns inga klassificerade
grundvattenområden. Större delen av projektområdet består av morän och mossområden av
torv. Morän tar upp en del av regnvattnet och bildar grundvatten, men i områden med torv
avgår i princip allt regnvatten som ytvatten. Grundvattnet inom projektområdet strömmar åt
olika håll, generellt från höga punkter till låga.
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Det är okänt vilket djup grundvattnet ligger på inom området eftersom det inte finns några privata brunnar i närheten, men i det närliggande grundvattenområdet Kallträskinkangas
(1028702) är grundvattnets högsta nivå ganska ytlig, ca 1-2 meter från jordytan.
Grundvattenområden
Grundvattenområdet Kallträskinkangas och vattentäkten Kallträsk ligger i direkt anslutning till
projektområdets sydöstra del. Kallträskinkangas är ett grundvattenområde av klass 1 vilket innebär att områdets grundvatten är viktigt för vattenförsörjningen. En grundvattenskyddsplan
för samtliga grundvattenområden i Kristinestad är under utarbetande och ett utkast publicerades 2012.
Kallträskinkangas grundvattenområde är beläget på den ås som sträcker sig i nordväst-sydöstlig
riktning mellan Heden och Kallträsk. Grundvattenområdet avgränsas i sydost och öster av riksväg 8 och bergsområden, och i norr och söder av moränområden. Områdets totala yta är 3,48
km2, av vilket det egentliga formationsområdets yta är 2,43 km2. Grundvattenområdets kapacitet har uppskattats vara ca 800 m3/dag. Vattnets ytnivå är ca +34 - +38 m (höjdsystem N60).
Marktäktverksamhet har tidigare bedrivits i grundvattenområdet, och på grund av detta finns
idag 5-8 m djupa gropar i området. I en av dessa har det uppstått en grundvattenbassäng. Grundvattnets huvudsakliga strömningsriktning är mot formationens centrala delar.
Vid den nuvarande vattentäkten utgörs jordmånen enligt provborrningar främst av sand. Som
mellanlager förekommer även grus och silt. Åsens kärndelar, nordväst om vattentäkten utgörs
huvudsakligen av osorterat grus och sand och av moränliknande material. Lagren leder vatten
tämligen bra. I formationens kantdelar förekommer skiktade lager av fin och grov sand.
År 1997 ändrades grundvattenområdets avgränsning. Den nordvästliga fortsättningen på åsen,
Hedens grundvattenområde av klass III, visade sig efter provborrning vara av för låg kvalitet för
samhällen och har därför tagits bort ur klassificeringen. Samtidigt införlivades istället den sydöstra fortsättningen på åsen med Kallträskinkangas grundvattenområde. Den del som införlivades ansågs utgöra formationsområde för en undersökt vattentäktsplats i mellersta delen av Kallträskinkangas.
Grundvattenkvaliteten i Kallträskinkangas är god och uppfyller kraven för hushållsvatten, men
har försämrats med avseende på kloridhalten som har ökat p.g.a. vägsaltning. I grundvattenområdet finns två punkter med vägsaltrör som hör till VHS-monitoring (uppföljning av vattenvårdsområden). Rören installerades 2007 respektive 2008 och används för operativ övervakning av
den kemiska statusen. (Lindholm, A., Utkast 2012).
Trafik och jordbruk har identifierats som de två mest betydande riskverksamheterna för grundvattenområdet. Trafiken utgör en risk dels genom vägsaltning och dels genom risken för utsläpp
av farliga ämnen i samband med olyckor. Marktäkt tas upp som en övrig risk för grundvattenområdet. Grundvattenbassänger till följd av marktäkt ökar risken för förorening av grundvattnet. (Västra Finland Miljöcentral, 2009)
Kallträsket vattentäkt
I Kallträskinkangas grundvattenområdes sydöstra del finns vattentäkten Kallträsk, som ägs av
Affärsverk KRS Vatten. Avståndet till projektområdets gräns är ca 3 km. Täkten består av två
rörbrunnar (K1 och K2) som togs i bruk år 1979. I anslutning till vattentäkten finns en vattenbehandlingsanläggning i vilken råvattnet alkaliseras. Enligt tillstånd från Västra Finlands vattendomstol (1980) får 300 m3 grundvatten tas ut dagligen. Där vattentaget är beläget har det tidigare bedrivits marktäktsverksamhet. Verksamheten har upphört och området är nu nästan helt
täckt av skog. (Lindholm, A., Utkast 2012).
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Ny vattentäkt i Kallträskinkangas
I mellersta delen av Kallträskinkangas grundvattenområde, ca 1,8 km från projektområdets
gräns, finns en plats som 1994 undersöktes med avseende på ytterligare en vattentäkt. Enligt
resultaten av provpumpningarna kan från denna punkt dagligen tas 300 m3 vatten av god kvalitet utan inverkan på den nuvarande vattentäktens kapacitet. För den undersökta punkten kommer att ansökas om vattentäktstillstånd under 2013. Då vattenefterfrågan växer är avsikten att
eventuellt dela täkten mellan två vattentag. Kallträskets uppföljningsprogram kommer att uppdateras de närmaste åren, och avsikten är att inkludera den nya vattentäkten i programmet.
(Lindholm, A., Utkast 2012).

Figur 62: Grundvattenområdet Kallträskinkangas.

Sura sulfatjordar
Sura sulfatjordar förekommer längs Finlands syd- och västkust och koncentrationerna är särskilt
höga mellan Kristinestad och Uleåborg. En kartering av var sulfatjordarna finns pågår och skall
vara klar 2015. Geologiska forskningscentralen har dock publicerat ett kartutkast på resultatet.
Kartan visar sannolikheten för förekomst av sura sulfatjordar i olika områden. Sannolikheten för
sura sulfatjordar inom projektområdet bedöms utifrån materialet vara liten eller mycket liten.
Dock finns det inom Kristinestad kommun områden med skälig eller stor sannolikhet för sulfatjordar. Eftersom kartans noggrannhet är mycket låg (skala 1:1 000 000) kan förekomst inom
projektområdet inte uteslutas.
Elöverföring
Ingen av de planerade kraftledningsrutterna passerar över något grundvattenområde.
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14.2.4 Konsekvenser av vindkraftsparken
Eventuella konsekvenserna för grundvattnet i samband med projektet uppstår främst i samband
med byggnationen. Fundamenten är på grund av byggdjupet den största risken för påverkan på
det lokala grundvattnets nivå och kvalitet.
Byggnation och avveckling
Den exakta grundvattennivån är okänd på de olika kraftverksplatserna och därför kan ingen absolut säker bedömning göras om påverkan på grundvattnet inom projektområdet. Generellt så
placeras vindkraftverk på så höga punkter som möjligt för att maximera effektuttaget ur vindenergin. Detta talar för att fundamenten i regel kommer att vara belägna över grundvattennivån.
På vissa platser finns det dock risk för en mindre påverkan.
Betydelsen av effekterna på grundvattnet är beroende av vattennivån och vattentrycket. Om
grundvattnets kvalitet försämras lokalt runt vissa kraftverk så får detta ingen stor betydelse så
länge grundvattennivån inte påverkas på annat sätt, t.ex. genom stora uttag i vattentäkter.
Grundvattenområdet Kallträskinkangas ligger ca 1 km från närmaste vindkraftverk och den befintliga vattentäkten ligger på ca 4 km avstånd. Dessa avstånd är tillräckligt stora för att inte
påverkas av eventuella förändringar i samband med projektet. Den befintliga och planerade vattentäkten i Kallträskinkangas ligger också för långt ifrån projektområdet för att påverka den ursprungliga grundvattennivån eller vattentrycket runt vindkraftverken.
Byggnation av väg, kranplatser, kabeldiken m.m. har i regel ingen påverkan på grundvattnet då
dessa åtgärder sker ovanför grundvattnets nivå. Stora förflyttningar av jordmassor under byggnationen kan ha viss påverkan på grundvattnets nivå och strömning. Dessa effekter är dock små
och lokala.
På platser med sur sulfatjord eller sulfidjord finns en stark koppling mellan miljöpåverkan och
påverkan på grundvattnet. Om fundament byggs under grundvattennivån och nivån därmed
måste sänkas så utsätts nya lager av sulfidjord för syre. Jorden omvandlas därmed till sur sulfatjord vilket kan medföra surstötar i närliggande vattendrag vid kraftig nederbörd eller snösmältning. Att sulfatjordar nybildas runt fundamenten innebär också att betongen i fundamenten
kommer att påverkas av svavelsyra under hela driftstiden. Sulfatjordarna utgörs av lerjord vilket
av byggtekniska orsaker är mindre lämpligt för placering av vindkraftverk. Vid byggnation av
fundament eftersträvas morän eller berg. Att fundament byggs i sulfatjord med hög grundvattennivå är inte särskilt troligt, men inte heller uteslutet.
Vid vägbyggnation är risken för påverkan på grundvattennivån liten och sura sulfatjordar kan
därför inte förväntas nybildas. Däremot kan vägar byggas i befintliga sulfatjordar. Grävning riskerar då att öka den befintliga avrinningen av svavelsyra och metaller i ytvattnet.
Projektalternativ 2 är på grund av det större antalet vindkraftverk det alternativ där risken för
lokal påverkan på grundvattnet är störst. Fundament gjuts på fler platser och med kortare avstånd mellan varandra. Alternativ 2 medför också betydligt längre sträckor nybyggnation av väg
än alternativ 1 vilket kan medföra en ökad avrinning av syra och metaller i ytvattnet då väg byggs
i sur sulfatjord. Projektalternativ 1 innebär färre vindkraftverk och kortare sträckor av vägbyggnation. Dock har inget av alternativen någon betydande påverkan på grundvattnet i projektområdet. Inte heller riskerar något av alternativen att påverka grundvattenområdet Kallträskinkangas.
Under avvecklingen bedöms ingen ytterligare påverkan på grundvattnet uppkomma.
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Drift
Under drift bedöms ingen ytterligare påverkan på grundvattnet uppkomma.
14.2.5 Konsekvenser av kraftledningen
Inget av kraftledningsalternativen kommer att passera något grundvattenområde. Vid byggnationen grävs inte heller stolparnas fundament så djupt att de riskerar att påverka grundvattnet.
Stolparna kan dock komma att placeras där det finns sur sulfatjord. Vid grävning i jorden kan
avrinningen av svavelsyra och metaller öka något under en period. Denna ökning är dock försumbar. Jordens låga pH-värde kan påverka hållfastheten hos stål och betong i marken, vilket
måste tas med i planeringen av grundläggningen i dessa områden.
14.2.6 Konsekvenser av att projektet inte genomförs
I projektalternativ 0 där vindkraftsparken och tillhörande kraftledning inte byggs kommer inte
heller några konsekvenser att uppstå för grundvattnet. Grundvattnet förblir opåverkat av projektet men vattnets nivå, kvalitet och tryck m.m. kan förändras av andra verksamheter såsom
skogsbruk, jordbruk och vägsaltning.
14.2.7 Skyddsåtgärder
Sannolikheten för att sura sulfatjordar och sulfidjord förekommer inom projektområdet är relativt liten. Inför byggnationen görs geotekniska undersökningar av varje enskild kraftverksplats.
Om det visar sig att något eller några fundament måste byggas i sur sulfatjord kan följande
skyddsåtgärder vidtas:





Förhindra oxidering av sulfidjord genom att kontrollera tillströmningen av grundvatten.
Undvik om möjligt att sänka grundvattennivån.
Använd en vindkraftverkstyp med grunt fundament.
Begränsa grävningen i området och gräv inte djupare än nödvändigt.
Om oxidering av sulfidjord inte kan undvikas kan kalkningsåtgärder bli nödvändiga i
större vattendrag.

Vid vägbyggnation gäller främst att begränsa grävningsarbete i områden med sura sulfatjordar.
Extra uppmärksamhet krävs vid vägbyggnation runt Snoddiket som är ett av projektområdets
största vattendrag.
Projektet bedöms inte vara tillståndspliktigt enligt 3 kap. 2-3§ vattenlagen med avseende på
grundvattnet.
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14.3

Ytvatten

14.3.1 Konsekvensmekanismer
Vindkraftsetablering kan påverka ytvattnet dels genom att vattnets naturliga balans tillfälligt
förändras under byggnationen och dels genom ökad tillförsel av humus m.m. till vattendrag.
Påverkan är starkt kopplad till byggfasen då ingrepp görs i mark och bäckar. Vägbyggnation över
vattendrag kan påverka strömmarna i ytvattnet om inte trummor läggs under vägarna för att
bibehålla det naturliga flödet. När växtlighet och jordmaterial avlägsnas längs vägar och runt
kraftverksplatser ökar erosionen vilket kan orsaka en förhöjd tillströmning av fast substans, humus och näringsämnen till vattendragen. Vid grävarbeten och avverkning i torv- och lerområden
ökar läckaget något i förhållande till moränmarker. Även stora nederbördsmängder under byggnationen ökar sannolikheten för att fasta substanser och näringsämnen ska tillföras vattendragen.
14.3.2 Bedömningsmetoder
Ytvattenförhållanden samt projektets inverkan på dessa har utretts i en hydrologisk skrivbordsstudie genomförd av Maiju Juntunen, Sito Oy. Som underlag har främst använts kartmaterial.
Inga studier av vattenkvalitet har genomförts i fält.
14.3.3 Nulägesbeskrivning
Projektområdet ligger inom det kustnära avrinningsområdet till Bottenhavet (83). Mer exakt ingår projektområdet i tre olika avrinningsområden; Rågårdsdiket (83.077) som utgör den största
delen, Kasalaån (83.973) och Härkmeriån (83.081), se Figur 63.
Skogen och mossarna i projektområdet har till stor del dikats. I den norra delen av projektområdet finns större mosskomplexet Nedermossen-Högmossen. I den mellersta delen ligger de något
mindre mossarna Råmossen, Högmossen och Hedmossen och i det sydvästra hörnet är
Småträsken belägna. Mossar och våtmarker beskrivs närmare i kapitel 14.4 Vegetation och naturvärden.
Det finns inga sjöar inom området. De närmaste sjöarna (Storträsket och Storsjöträsket) ligger
på mer än en kilometers avstånd från projektområdets gräns. Dock finns en liten myrtjärn på
Hedmossen efter torvbrytning under 1970-talet.
Ett stort antal mindre bäckar finns inom projektområdet. Sandåsdiket och dess biflöde Snoddiket (Snuudunoja) i nordvästra delen av området är något större än övriga vattendrag men klassas fortfarande som bäckar. Snoddiket (se Figur 101) är delvis uträtat och omges av jordbruksmark. Vattenkvaliteten i områdets vattendrag har inte undersökt sedan 1986 och är i dagsläget
därför okänd.
De fyra alternativa kraftledningsrutterna passerar över ett stort antal små diken och bäckar. Alternativ B1 och B2 korsar de större vattendragen Lappfjärds å/Lapväärtinjoki och Tjöck å/ Teuvanjoki samt den något mindre Uttermossbäcken. Uttermossbäcken har genomgått vattenrening och är därmed redan påverkad. Lappfjärds å, hör till Natura 2000 i floddalen i Lappfjärd på
grund av vattennaturen och dess värden.
Alternativ B2 passerar Ömossa å öster om Ömossa. Metsälänjoki, som flyter ut från Lilla Sandjärv
till Härkmeribäcken, är ett naturligt och värdefullt vattendrag. Alternativ C2 korsar en orörd bäck
söder om Lilla Sandjärv. Skogen längs bäcken består av lundar och lundliknande moar.
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Figur 63: Projektområdet ingår i tre olika avrinningsområden.

14.3.4 Konsekvenser av vindkraftsparken
Byggnation och avveckling
För båda projektalternativen föreligger de största riskerna för ytvattnets kvalitet under byggnationen längs med Snoddiket. I båda fallen byggs flera vindkraftverk och ny väg nära diket. Vägen
planeras också korsa diket, på en plats i alternativ 1 och på två platser i alternativ 2.
Påverkan på vattnet i Snoddiket kan väntas bli större från projektalternativ 2 än från projektalternativ 1 på grund av det större antalet vindkraftverk runt diket samt de längre sträckor av
nybyggd väg som krävs. Antalet verk har i det här fallet större betydelse än storleken.
Dock bedöms konsekvenserna för Snoddiket bli små för båda alternativen, inte minst för att
diket redan är påverkat av läckage av näringsämnen och fasta substanser från omgivande jordbruks- och skogsbruksmark. De förändringar som kan förväntas uppstå kommer sannolikt inte
att ge någon effekt nedströms, i Sandåsdiket och Storträsket. Avvecklingen av vindkraftsparken
bedöms inte medföra någon påverkan alls på ytvattnet i och med att inga större grävarbeten
och ingen avverkning företas.
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Drift
Under normal drift påverkas inte ytvattnet utöver de effekter som uppstår under byggfasen.
Efter färdig byggnation avtar de inledande effekterna snabbt då växtlighet återetableras och
jordmassorna sätter sig. Det enda som kan orsaka påverkan på ytvattnet under driften är läckage
av oljor eller andra kemikalier från maskinhusen. Vindkraftverken är byggda för att samla upp
eventuella läckande vätskor antingen i tornets bas eller i maskinhuset. Risken för kontaminering
av ytvattnet är därför försvinnande liten.
14.3.5 Konsekvenser av kraftledningen
Under byggnation av kraftledningen för elöverföring avverkas skog längs med ledningsgatan. I
förhållande till den totala skogsarealen är det ändå en mindre andel träd som försvinner så påverkan på hydrologin till följd av detta är liten.
Vissa markarbeten kommer att utföras för att resa kraftledningsstolpar. Detta arbetsföretag omfattar mycket små ytor. Platsen för stolparnas placering väljs så att naturliga vattenvägar som
diken eller bäckar inte förändras eller att nya bildas. I de fall ledningarna passerar över eller invid
vattendrag ställs stolparna på ett sådant avstånd från strandkanten att de vare sig påverkar biotopen intill vattnet eller att vattnet påverkar stolpens stabilitet. Under arbetet kan dock vattenflöden tillfälligt förändras och intilliggande vattendrag grumlas, men dessa störningar är små,
ytterst tillfälliga och kortvariga och påverkar inte den totala hydrologiska balansen eller vattenkvaliteten i området.
Effekterna för ytvattnet till följd av elöverföringen bedöms vara kortvariga och försumbara. Elöverföringen medför inte heller någon risk för utsläpp av miljöstörande ämnen till ytvattnet.
14.3.6 Konsekvenser av att projektet inte genomförs
I projektalternativ 0 där vindkraftsparken och tillhörande kraftledning inte byggs kommer inte
heller några konsekvenser att uppstå för ytvattnet. Ytvattnet förblir opåverkat av projektet men
vattnets flöde och kvalitet kan förändras av andra verksamheter såsom skogsbruk och jordbruk.
14.3.7 Skyddsåtgärder
Trots att konsekvenserna för ytvattnet väntas bli små för båda projektalternativen kan vissa
skyddsåtgärder vidtas under byggnationen.




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

Projektet bedöms inte vara tillståndspliktigt enligt 3 kap. 2-3§ vattenlagen med avseende på
ytvattnet.
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14.4

Vegetation och naturvärden

14.4.1 Konsekvensmekanismer
Påverkan på vegetation och naturvärden är mycket lokal och uppstår främst genom direkt ianspråktagande av mark för byggnation av vägar, kranplatser och fundament. Påverkan uppstår
inledningsvis i byggskedet då skog avverkas, mark utjämnas och hårdgjorda ytor konstrueras. I
viss mån kan växtligheten sedan tillåtas att återta yta, men till största del förblir ytan ianspråktagen. Under byggtiden förekommer också påverkan på ett större område än själva byggplatserna genom det slitage som uppstår när många människor och maskiner rör sig i terrängen.
Naturmiljön kan också påverkas av den fragmentering av terrängen som uppstår när servicevägar byggs över ett stort område. Fragmenteringen innebär att naturmiljön delas upp i en stor
mängd separata delar som skiljs från varandra av vägar, tillhörande diken och det avverkade
området runt vägarna. Denna process leder till att arter isoleras och kan ha svårt att föröka sig
över ”barriärerna”, det uppstår en så kallad barriäreffekt. Även så kallade kanteffekter skapas.
Detta innebär att både kraftverksplatser, nya vägar och kraftledningsgator skapar nya och bestående kantzoner mot skogen. Kanteffekten kan ändra förhållandena i skogen vilket leder till
att arterna i floran ändras längs ett band som är några meter eller högst 10-15 meter brett.
Byggande av hårdgjorda ytor som vägar och kranplatser kan lokalt påverka ytvattnets avrinning
inom området. Vägbyggnation över naturliga vattendrag kan även medföra förändring av flödet
i dessa. En rubbad vattenhushållning kan leda till påverkan på känsliga arter och naturtyper. De
hydrologiska faktorerna som grundvatten och ytvatten har dock behandlats i separata kapitel.
Det finns idag bristande kunskap om hur däggdjur påverkas av vindkraft. Svenska syntesstudier
(Helldin, J.O. m.fl., 2012) har dock konstaterat att däggdjur inte verkar påverkas så mycket av
buller som man tidigare trott. Stora rovdjur och klövvilt kan däremot påverkas av nätet av servicevägar. Den främsta faktorn är troligen tillgängliggörandet för friluftsliv, jakt och nöjestrafik.
För de stora däggdjuren behöver detta dock inte utgöra en nackdel. Istället kan öppna marker,
nya kantzoner och vägkanter gynna många viltarter. Öppna marker och bryn skapar nytt bete,
vägarna kan underlätta för djuren att röra sig i landskapet eller för att undkomma insekter.
14.4.2 Bedömningsmetoder
En utredning av naturvärden inom projektområdet och vid specifika kraftverksplaceringar genomfördes under sommaren 2012. Kompletterande undersökning av kraftverksplaceringar utfördes under sommaren 2013 då de flesta av de ursprungliga placeringarna hade ändrats till
följd av löpande utredningar. Terrängarbetet och rapporteringen har utförts av Ramboll Finland
Oy:s naturkartläggare ing. YH Ville Yli-Teevahainen samt AFM Ismo Nousiainen.
Utredningarna inbegriper kartläggning av terräng, vegetationstyper, hotade arter och områden
med stort värde för den biologiska mångfalden. Avsikten var att kartlägga eventuella värdefulla
naturtyper och viktiga platser med tanke på naturens mångfald (bl.a. naturvårdslagen 29 §,
skogslagen 10 §, vattenlagen 11 §) och hotade arter på området samt att beskriva växtlighetens
allmänna drag och vegetationstyperna. Som utgångsinformation användes bl.a. infraröda fotografier och ortoflygfoton, grundkartor, miljöförvaltningens artdatabas, den preliminära planen
för placering av kraftverken samt preliminära resultat av andra terrängarbeten i utredningsområdet. För inventeringen användes 9 arbetsdagar i terrängen.
En naturutredning av kraftledningsrutterna genomfördes under perioden 1-3.7.2013 av Lauri
Erävuori och Heikki Holmén från Sito Oy. Under fältarbetet inventerades hotade djurarter och
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värdefulla biotoper. Även förekomst av rovfåglar undersöktes. Terrängundersökningen kompletterades med insamling och sammanställning av befintlig information.
Utifrån utredningarna bedöms projektets påverkan på vegetation och naturvärden. Utgångspunkten vid bedömningen är att värdefulla naturtyper och hotade arter i floran enbart påverkas
negativt av projektet vid fysiska intrång, dvs. skogsavverkning, dikning eller hårdgörande av yta.
Påverkan på faunan bedöms däremot med utgångspunkten att även störningar som ljud och
rörliga skuggor kan ha en påverkan.
14.4.3 Nulägesbeskrivning
Inledningsvis beskrivs naturtyper och förekomst av naturvärden och hotade arter för projektområdet. Därefter följer en beskrivning av motsvarande värden för kraftledningsrutterna.
14.4.3.1 Naturtyper
Projektområdet utgörs huvudsakligen av kraftigt behandlade tall- och grandominerade ekonomiskogar. Skogen är generellt ganska ung och ställvis mycket tät. I den mellersta delen av projektområdet finns vidsträckta kalhyggen och unga plantskogar. Ställvis finns även rikligt med
unga lövträd. Äldre gran-aspblandskog i naturliknande tillstånd med grövre stammar finns endast på små figurer i olika delar av projektområdet.
De högsta åsområdena i projektområdets mellersta delar domineras av skogstypen torr mo av
lingontyp. Lägre ner dominerar istället frisk mo av blåbärstyp som är typiskt vid t.ex. åkerkanter.
Vid projektområdets östra och södra kant är det vanligt med grandominerad skog på frisk mo.
På de bergiga åsarna, exempelvis Flatberget, är skogen kargare med gamla tallar och lavbeklädda kullar på karg mo tillsammans med gamla tallar som överståndare.
I projektområdet finns några åkerområden omgivna av skog. De största av dem är Kvalpträsket,
Snodor, Kanaliden och Klockarliden i projektområdets västra del. Åkrarna i östra delen av projektområdet, Rörängsviken, Lillmossen, Mårtenasmossen och Lidarna står nästan i förbindelse
med åkerslätterna i Ömossa by. I norr-nordväst gränsar projektområdet till åkerområdet i
Nojärv. På åkrarna odlas bl.a. potatis, spannmål och en del är viltåkrar. På några åkerområden
eller vid kanten av dem finns torn för viltobservationer. Från dem går det att skjuta bl.a. vitsvanshjortar som kommer ut på åkern.
14.4.3.2 Mossar
Nedermossen-Högmossen är ett huvudsakligen odikat högmosskomplex som omfattar ca 200
hektar i den norra delen av projektområdet. Det vidsträckta mosskomplexet är den viktigaste
naturtypen i projektområdet med tanke på naturens mångfald. Högmossens kanter präglas av
olika typer av tallmyrar (bl.a. högmosseartad fuscum–tallmosse, fuscum-tallmosse, ris-tallmosse), medan de mellersta delarna domineras av bl.a. lågstarrmossar och starrmyrar och starrfattigkärr vid kanterna av skogsholmarna.
Myrmarken hör till den prioriterade naturtypen ”högmossar” (7110) som nämns i habitatdirektivets bilaga I. Naturtyper som löper risk att försvinna och vilkas spridning inom Europeiska gemenskapen är betydande i förhållande till hela deras spridningsområde är prioriterade (= särskilt
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skyddsansvar). Miljövårdsnämnden i Kristinestad lät inventera mossarna 1977 (Lundberg) och
1988 (Lillandt). I båda inventeringsrapporterna konstateras att Nedermossen-Högmossen utgör
häckplats för flera ovanliga och sällsynta fåglar, bl.a. varfågel, dalripa, ljungpipare och trana.
Även spelplats för orre identifierades på mosskomplexet. Enligt utredningarna är det av största
vikt att den unika natur som Nedermossen-Högmossen utgör skyddas från utdikning, avverkning
och andra ingrepp då området utgör en oersättlig våtmark för fågellivet.

Figur 64: Högmossen (t.v.) och en lågstarrmosse i mellersta delen av Nedermossen (t.h.) Foto: Ville Yli-Teevahainen.

Under sommaren 2013 genomfördes en kartläggning av fjärilsfaunan på Nedermossen som ett
examensarbete av naturkartläggare Timo Ilonen. 241 olika fjärilsarter identifierades. Sex av dem
är hotade i någon grad.
Tabell 21: Hotade fjärilsarter på Nedermossen.

Art

Antal individer

Hotstatus

Sandfältbågpalpmal (Brachmia dimidiella)
Kareltrågspinnare (Nola karelica)
Sileshårfjädermott (Buckleria paludum)
Kilstreckad ljungsäckmal (Coleophora pyrrhulipennella
Rhagades pruni
Sandfältsnedbandvecklare (Clepsis pallidana)

493
4
14
19
141
3

Starkt hotad (EN)
Starkt hotad (EN)
Sårbar (VU)
Nära hotad (NT)
Nära hotad (NT)
Nära hotad (NT)

10 individer hittades också av blåbärsmott (Ortholepis vacciniella), som är en lokalt hotad art
(RT). Arten saknar finskt namn. Vid tidigare inventeringar har man också hittat individer av fjärilen Aspitates gilvaria på mossen. Arten är klassad som sårbar (VU), men den har inte påträffats
i området sedan 1996. Sammanfattningsvis konstateras att Nedermossen är mycket viktig för
framför allt sandfältbågpalpmalen som är starkt hotad. Framför allt de dränerade delarna av
Nedermossen har ett stort värde för fjärilsfaunan. (Ilonen, T. 2013)
Utöver Nedermossen-Högmossen representerar
Hedmossen en lokalt värdefull mossnatur. I de
centrala delarna är den outdikad och i dess mitt
finns en myrtjärn. Tjärnen har uppkommit till följd
av torvtäkt på 1970-talet, så det är inte fråga om
ett sådant objekt som avses i vattenlagen. I övrigt
är områdets myrmarker till största delen utdikade
och utgör därför myrförändringar och torvmoar.
Figur 65: Myrtjärnen på Hedmossen. Foto:
Ville Yli-Teevahainen.
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14.4.3.3 Övriga naturvärden och hotade arter
I projektområdet finns några mindre områden med gammal skog där det finns indikationer på
utveckling mot ett naturliknande tillstånd. De här skogspartierna med tätt trädbestånd och
grova stammar har under en längre tid inte varit föremål för några aktiva skogsbruksåtgärder.
Indikatorarter för gammal skog på sådana skogsfigurer var bl.a. vanlig lunglav, knärot samt rikligt
med murken ved av olika ålder. Med tanke på naturens mångfald är dessa skogsfigurer speciellt
värdefulla tack vare ett rikt bestånd av grova aspar. Områdena med gammal skog utgör viktiga
livsmiljöer för rovfåglar och andra organismer, exempelvis flygekorrar och fladdermöss. Dessa
arter beskrivs i separata kapitel. Det har blivit känt att en figur med gammal skog nyligen har
avverkats. Området fanns med i bedömningsprogrammet men har tagits bort från kartor och
texter i detta dokument. Mångsidig våtmarksnatur representeras av de igenvuxna Småträsken
vid projektområdets sydvästra kant och ett madkärr norr om Småträsken.
På de planerade byggområdena för kraftverken finns inga värdefulla naturtyper (objekt som avses i skogslagen, naturvårdslagen eller vattenlagen). I terrängen noterades inga hotade arter
som avses i naturvårdslagen (46 §) eller växt- eller mossarter som är fridlysta med stöd av naturvårdslagen (42 §). Inte heller några arter som är regionalt hotade (Ryttäri m.fl. 2012) observerades vid kartläggningen. Värdefulla naturobjekt och beaktansvärda arter som hittats annanstans i utredningsområdet visas i Figur 69.
Vanlig lunglav (Lobaria pulmonaria), som är nära hotad på riksnivå (NT), sågs på grova aspstammar på några figurer med gammal skog i naturliknande tillstånd. Till exempel den ursprungliga
platsen för kraftverk 1 tangerade en figur med gammal skog där bl.a. vanlig lunglav växte. Projektplanen har senare ändrats och nyssnämnda kraftverk har flyttats bort från den för naturens
mångfald viktiga livsmiljön.
På några figurer med grövre bestånd på frisk och lundartad mo förekom vårärt (Lathyrus vernus),
som är en sydlig växtart i Finland. Den är fåtalig på Kristinestads breddgrad. Vårärt är dock inte
en hotad eller fridlyst växtart.
Källflöden
I den södra delen av projektområdet finns ett källområde med höga naturvärden. Området utgör
en helhet bestående av flera olika naturtyper (källflöden, källrännil och näringsrikt kärr) i ett
tillstånd som påminner om naturtillstånd. I området finns källgölar, en liten källbäck samt sipperytor. Kring källflödena har det dessutom bildats källpåverkat örtkärr och örtrikt starrkärr.
Områdets storlek är cirka 2,5–3,0 hektar.
Inom området finns en stor mängd växtarter som är typiska för denna miljö. Fält- och bottenskiktet är mångsidigt. Förekomsten av många olika växt- och mossarter och deras dominans varierar enligt källflödestyp. Trädbeståndet är grandominerat men det förekommer också glasbjörkar, grova klibbalar, unga gråalar samt enar.
I klassificeringen av hotstatus för naturtyper i Finland (Raunio m.fl. 2008) betraktas källflöden i
södra Finland som starkt hotade (EN) naturtyper och i hela Finland som sårbara (VU). Den här
platsen motsvarar också det som avses i skogslagen 10 § och uppfyller kriterierna i flera punkter
i lagen: Källor och närmiljö som bildas av små bäckar/rännilar samt ormbunks- och lundkärr.
Platsen är också en sådan vattennaturtyp som avses i vattenlagen 11 § (källa + rännil).
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Figur 66: Öppna källgölar vid kraftverksplats 1.

Figur 67: Lummig zon med lundkärr-starrkärr.

Figur 68: Källområdets läge söder om Storkärrvägen.
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14.4.3.4 Fauna
I denna miljökonsekvensbeskrivning finns separata kapitel för de vindkraftskänsliga djurgrupperna fåglar, flygekorre och fladdermus. Andra däggdjur i utredningsområdet är bl.a. bäver. Av
de två arter som förekommer i Finland (kanadensisk bäver och europeisk bäver) är det sannolikt
fråga om europeisk bäver även om detta inte har bekräftats. Beståndet av europeisk bäver är
störst i Satakunta och Österbotten. Bäver förekommer åtminstone i Snoddiket, som rinner genom åkrarna i Snodor-Kvalpträsket. Där sågs under inventeringsarbetet flera träd som fällts av
bäver samt färska stigar där bävrar hade rört sig i gräset. Det är oklart hur många djur det rör sig
om men i genomsnitt består en koloni av 4 - 5 individer. Europeisk bäver finns med i habitatdirektivets bilaga V och är nationellt klassad som sårbar. På de områden där beståndet är som
störst jagas den.
Det har sedan inventeringen gjordes blivit känt att omfattande utgrävning av Snoddiket pågår.
Tillstånd finns också för att skjuta bäver längs vattendraget.
Älg förekommer i området. Andra klövdjur som förekommer är vitsvanshjort och rådjur. Stora
rovdäggdjur som har påträffats i området är bl.a. björn, varg och lo. Av dem förekommer björn
och lo enligt de lokala jägarna permanent i området.
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Figur 69: Naturvärden som identifierats i projektområdet under inventeringar 2012-2013.
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