11. Konsekvenser för naturmiljön

11.1 Jordmån och berggrund
11.1.1 Utgångsinformation och
bedömningsmetoder
Konsekvensbedömningen beträffande jordmån och
berggrund i det här projektet har gjorts som en expertbedömning baserad på studier av grundkartorna.

11.1.2 Nuläge på markområdet
Projektområdet i Norrskogen består av moräntäckt berg.
På de högsta områdena finns rikligt med ställen där berget
kommer i dagen. Områdets sänkor är försumpade och där
täcks moränskiktet av ett torvskikt. På de små försumpade
områdena är torvskikten tunna. Vid den nordöstra kanten av det planerade vindkraftsområdet vid Starrmossen
kan även tjockare torvskikt förekomma. Alla försumpade
områden är utdikade. Områdets terrängformer framgår av
bilden av projektområdet i Figur 6‑2.

11.1.3 Konsekvenserna av ALT 1 och ALT 2
11.1.3.1 Konsekvenser för jordmån och berggrund
under byggtiden
På området byggs en vägförbindelse till varje vindkraftverk. Det är cirka 6 m breda grusvägar. För att bygga vägarna och vägslänterna röjs ett 12–15 m brett område i
skogsterrängen. Träden avlägsnas på det här området för
att ge plats för arbetsmaskiner och vägslänter. I tvära kurvor behövs mera öppet utrymme kring vägen på grund av
de mycket långa transporterna. Ett rotorblad till ett vindkraftverk kan vara upp till 60 m långt. Ytjorden tas bort från
väglinjerna och vägen jämnas ut. Som byggnadsmaterial
används morän från området samt kross eller motsvaran-
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de material. Ställvis måste berg sprängas för att vägen ska
bli tillräckligt jämn. På torvmarker med dålig bärförmåga
görs massabyte så att vägen ska hålla för de tunga transporterna. Vägnätet planeras med utnyttjande av det nuvarande vägnätet som stomme. Vindkraftverkens delar är
tunga att transportera, så förstärkningar måste också göras på de befintliga vägarna. Vägarnas placering anges på
kartan i samband med beskrivningen av projektalternativen (Figur 6‑2).
Förutom att vägnätet byggs ska också marken bearbetas på de områden där vindkraftverken ska byggas. Det
område som behövs för att bygga och resa ett kraftverk
är dock relativt litet, mindre än en hektar. De största åtgärderna gäller området där kraftverkets fundament anläggs
(på en yta som är ca 25 m x 25 m). Hur stora åtgärder som
behövs på marken och av vilken art varierar också beroende på vilken fundamenttyp som väljs. Kartan visar att
jordmånen främst består av morän eller berg som är täckt
av ett tunt moränskikt. Då kan vindkraftverken byggas på
stålbetongfundament och fundament med bergsförankring, om det inte finns för mycket sprickbildning i berget.
För att bygga servicevägar, kraftverk samt det område
som behövs för resningsarbetet kring kraftverken behövs
jord- och stenmaterial. En del av materialet kan produceras i samband med att infrastrukturen byggs på projektområdet, men en stor del av kross och sprängsten måste
skaffas från platser utanför väg- och kraftverksområdena.
I praktiken skaffas jord- och stenmaterial för bygget på
så nära håll som möjligt, från någon lämplig täktplats för
jord- och stenmaterial. För täkt av jord- och stenmaterial
krävs täkttillstånd enligt marktäktslagen, varvid täktverksamheten och dess konsekvenser för miljön övervägs från
fall till fall.
Utanför vägnätet och vindkraftverkens fundament och
resningsområden påverkar projektet inte jordmånen.
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Figur 11‑1. Topografikarta.
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11.1.3.2 Vindkraftsparkens inverkan på jordmån
och berggrund under driften
Efter att vägar och fundament har byggts orsakar vindkraftsparken inga förändringar av jordmånen och berggrunden. På området hanteras små mängder smörjoljor
och andra kemikalier som vindkraftverkens maskiner behöver, men mängderna är så små att verksamheten inte
medför någon risk för förorening av jordmånen.

11.2

Grundvatten

11.2.1 Utgångsinformation och
bedömningsmetoder
Beskrivningen av grundvattenförhållandena gjordes utgående från grundkartan. Läget för närmaste grundvattenområden utreddes via miljöförvaltningens miljö- och geoinformationstjänst (OIVA, databasen Hertta).

11.2.2 Nuläge
11.1.4 Elöverföringens inverkan på jordmån
och berggrund
För elöverföringen görs små markbyggnadsarbeten så
att elstolparna kan resas. Konsekvenserna för jordmånen
och berggrunden är obetydliga.

11.1.5 Projektet genomförs inte ALT 0
Om vindkraftsparken inte byggs förblir områdets jordmån och berggrund oförändrad. Om vägnätet och kraftverkens fundament inte byggs, minskar behovet av täkter
för marksubstans och stenmaterial både på projektområdet och i dess omgivning.

11.1.6 Metoder att minska och lindra de
negativa konsekvenserna
Vägnätet planeras och byggs med beaktande av terrängförhållandena. Vid byggande på mark och berg ska onödig schaktning och sprängning av berg undvikas. Vid val
av fundamenttyp för vindkraftverken beaktas markförhållandena. Välplanerat byggande som beaktar markförhållandena är också det kostnadseffektivaste sättet att bygga.

11.1.7 Bedömningens osäkerhetsfaktorer
Områdets jordmånsförhållanden är tydliga och den uppskattade inverkan på jordmånen kan klart beskrivas på
förhand. Skillnaderna mellan alternativen beträffande antalet vindkraftverk och deras placering innebär inga väsentliga förändringar i fråga om inverkan på jordmån och
berggrund. Till jordmånsförhållandena hör inga osäkerhetsfaktorer som påverkar slutsatserna.
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På moränområden blir typiskt 10–30 % av nederbörden
grundvatten. På vindkraftsparkens område uppkommer
ingen vidsträckt, enhetlig grundvattenförekomst, utan de
backar med kala klippor som reser sig ovanför grundvattennivån delar upp området i flera mindre avrinningsområden från vilka grundvattnet efter en kort sträcka rinner
ut i närmaste diken och mossar (Figur 6‑2). På området ligger grundvattnet nära markytan, på högst 0–3 m djup.
På projektområdet eller i dess omedelbara närhet finns
inga klassificerade grundvattenområden. Närmaste klassificerade grundvattenområde, Långviken (1054507, I klass)
ligger närmare fem kilometer nordväst om projektområdet. Från vindkraftsparkens område finns ingen strömningsförbindelse för grundvatten till grundvattenområdena och på området finns inte heller några privata brunnar.

11.2.3 Konsekvenserna av ALT 1 och ALT 2
11.2.3.1 Konsekvenser för grundvattnet under
byggtiden
Grundvattnet kommer inte nämnvärt att påverkas av att
en vindkraftspark byggs. Markbyggnadsarbetena på området kan orsaka små förändringar i vattnets strömningsvägar eller vattennivån i marken i närheten av byggplatserna. Till exempel dikena längs vägen kan dränera vissa
områden.
11.2.3.2 Vindkraftsparkens inverkan på
grundvattnet under driften
Efter att vägar och fundament har byggts orsakar vindkraftsparken inga förändringar av grundvattnet. På området hanteras eventuellt små mängder smörjoljor och
andra kemikalier som vindkraftverkens maskiner behöver,
men mängderna är så små att verksamheten inte medför
någon risk för förorening av grundvattnet.

11.2.4 Elöverföringens inverkan på
grundvattnet
Elöverföringen påverkar inte grundvattnet.

11.2.5 Projektet genomförs inte ALT 0
Grundvattnet påverkas inte kännbart, oberoende om
vindkraftsparken byggs eller inte.

11.2.6 Metoder att minska och lindra de
negativa konsekvenserna
Projektets inverkan på grundvattnet är så obetydliga att
det inte behövs några särskilda åtgärder för att minska inverkan på grundvattnet.

11.2.7 Bedömningens osäkerhetsfaktorer
Områdets grundvattenförhållanden är tydliga och området har ingen särskild betydelse för samhällets eller privathushållens vattenförsörjning. Projektet bedöms inte ha
någon väsentlig inverkan på grundvattnet och skillnaderna mellan de olika alternativen är inte avsevärd i fråga om
inverkan på grundvattnet. Till grundvattenförhållandena
hör inga osäkerhetsfaktorer som påverkar slutsatserna.

11.3

Ytvatten och fiskbestånd

11.3.1 Utgångsinformation och
bedömningsmetoder
Beskrivningen av ytvattnets nuvarande tillstånd på området är baserad på terränggranskningar år 2009, studier
av avrinningsområdet på kartan, information från miljöförvaltningens databas Hertta om projektområdets vattenkvalitet samt undersökningen ”De kustnära småvattendragens status som fisklekplatser i Österbotten 1997–
1998” (Wistbacka & Snickars 2000). För utredning av fiskbeståndets nuvarande tillstånd i området användes ovannämnda undersökning samt observationer av avrinningsområdet utgående från kartan samt terrängundersökningar sommaren 2009.
Projektets konsekvensbedömning gjordes som expertbedömningar på basis av kännedom om det nuvarande
tillståndet i områdets vattendrag.

11.3.2 Nuläge
Projektområdet i Norrskogen har ett mycket åker- och
mossdominerat avrinningsområde. På området finns inga
sjöar. Så gott som alla mossar på projektområdet är numera utdikade, bl.a. det största mossområdet, Starrmossen
i nordost. Både på Starrmossen och vid det närbelägna
Furuedsträsket finns det dock fortfarande vissa områden
som inte är utdikade. Största delen av dikena rinner ut i
Bäcklidbäcken i sydvästra delen av projektområdet. Det
finns ingen information om mätningar av vattenkvaliteten i bäcken. Med tanke på avrinningsområdet är vattnet
troligen mycket eutroft, surt och humushaltigt.
Utanför projektområdet finns Lidån och Norrnäsån.
Tillståndet i den förstnämnda av dessa utreddes som en
del av Wistbackas och Snickars undersökning (2000). Den
rensades på 1970–1980-talet. Vattnets surhet undersöktes
som en del av nyssnämnda utredning. Vattnet har tidvis
varit mycket surt (pH <5). För vattenkvaliteten i Norrnäsån
finns ett resultat från 1980-talet. Då var vattnet mycket eutroft (fosfor 66 µg/l), surt (pH <5) och humushaltigt (färg
150 mg Pt/l). Med tanke på det åker- och mossdominerade avrinningsområdet kan man anta att vattnet i ån även
nu är ungefär likadant. Det finns ingen publicerad information om mikroorganismer i de här små åarna.
Det finns inga närmare uppgifter om fiskbestånd och
fiske i Bäcklidbäcken. Vattnet i bäcken är med tanke på avrinningsområdet troligen surt och eutroft och därför inte
lämpligt som livsmiljö för fiskar. I bäcken kan det eventuellt finnas t.ex. abborre. Fiskbeståndet i Lidån utreddes
1997–1998. I Lidåns nedre lopp fanns lekande gädda, abborre, mört och id. Tidigare har också lekande lake påträffats där. Av de vårlekande fiskarterna har gäddan den bästa toleransen för surhet, nästbäst har abborre. Mörtfiskar
är i allmänhet känsliga för försurning. Mycket surt vatten
har negativ inverkan på fiskarnas reproduktion och deras
möjligheter att klara sig. Därför är det skäl att anta att fiskbeståndet i Lidån och Norrnäsån inte är särskilt talrikt.
De här små åarna bedöms inte ha någon fiskeriekonomisk betydelse, men för rekreationsfiskare kan de ha
lokal betydelse.
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11.3.3 Konsekvenserna av ALT 1 och ALT 2
11.3.3.1 Konsekvenser för ytvatten och fiskbestånd
under byggtiden
Största delen av vindkraftverkens planerade fundamentplatser finns i närheten av områdets dräneringsdiken.
Projektområdets vägnät kommer till största delen att
vara baserat på de redan befintliga vägarna. Från de redan byggda vägarna byggs stickvägar till vindkraftverken.
Vägarna går över områdets diken vid sex fundamentplatser. Med tillräckligt stora trummor går det att garantera att
vattnet på projektområdet strömmar på ungefär samma
sätt som nu.
Avrinningen i terrängen eller vattenföringen i dikena
bedöms inte påverkas speciellt av att vindkraftverkens
fundament samt vägar byggs. Under byggtiden kan dock
ökad fastsubstanshalt och grumlighet i dikesvattnet förekomma. Påverkan bedöms dock bli obetydlig och kortvarig. Belastningen från områdets mossar och åkrar är
mångfalt större.
De elkablar som ska byggas på projektområdet är delvis jordkablar som i mån av möjlighet dras i anslutning till
vägarna. Därför behövs inte just något särskilt grävningsarbete för kabeldragningen. En del av kablarna dras som
luftledningar.
Förändringarna av ytvattnets kvalitet till följd av byggarbetet bedöms på det hela taget bli obetydliga och övergående.
Dikena, som har dålig vattenkvalitet, bedöms inte ha
någon särskild fiskeriekonomisk betydelse. Eventuella
kvalitetsförändringar i byggskedet äventyrar inte fiskarnas möjligheter att klara sig i dikena.
11.3.3.2 Vindkraftsparkens inverkan på ytvatten
och fiskbestånd under driften
Vindkraftverkens fundament och kraftverkens normala
drift har ingen negativ inverkan på områdets ytvatten.
Servicebesöken vid kraftverken uppskattas inte medföra några utsläpp i dikesvattnet. Kraftverkens växellådor
och lager innehåller dock hundratals liter olja, som i fall
av mycket allvarliga störningar (t.ex. konstruktionsfel eller
om ett vindkraftverk välter vid en jordbävning) kan läcka
ut i vattendraget, varvid konsekvenserna kan bli betydande. Sådana allvarliga störningar är dock mycket ovanliga
och sannolikheten för en sådan händelse är mycket liten.
Vindkraftverkens fundament och kraftverkens drift ger
inte upphov till några utsläpp i ytvattnet som kunde hota
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fiskbeståndet i dikena. Därför medför verksamheten inte
alls några konsekvenser för fiskbeståndet.

11.3.4 Elöverföringens inverkan på ytvatten
och fiskbestånd
Elöverföringen under driften bedöms inte just alls påverka ytvattnet. De enda konsekvenserna kan ha att göra
med servicesituationer, då det kan finnas behov av grävningsarbeten (t.ex. byte av en jordkabel som gått sönder).
Olägenheterna av detta bedöms dock bli mycket obetydliga och kortvariga.
Elöverföringen medför ingen förändring av dikenas hydrologi och orsakar inga utsläpp som kunde försvåra fiskarnas möjlighet att klara sig. Elöverföringen orsakar alltså
inte heller några olägenheter för fiskbeståndet.

11.3.5 Projektet genomförs inte ALT 0
Om vindkraftsparken inte byggs, förblir ytvattnets och
fiskbeståndets tillstånd oförändrade och kommer att utvecklas enligt den naturliga förändringen (t.ex. klimatförändringen) samt eventuella åtgärder på avrinningsområdet (skogsavverkningar o.dyl.).

11.3.6 Metoder att minska och lindra de
negativa konsekvenserna
Fastsubstansbelastning av ytvattnet kan undvikas genom
att byggarbetena utförs under en regnfattig period (t.ex.
sommaren eller vintern). På sådana platser där påverkan
kan drabba större småvattendrag borde arbete under
byggtiden också undvikas på våren och försommaren, då
vårlekande fiskar (gädda, abborre) leker.

11.3.7 Bedömningens osäkerhetsfaktorer
Det fanns ingen information om vattenkvaliteten i
Bäcklidbäcken, som rinner tvärs igenom planområdet.
Bedömningen är baserad på granskning av avrinningsområdet på kartan samt terrängsyn. I bedömningen kunde uppgifter om vattenkvaliteten i Lidån och Norrnäsån
utnyttjas. Bäcklidbäcken rinner ut i dessa diken.
Det finns ingen noggrann, uppdaterad information om
fiskarter och eventuellt fiske i Bäcklidbäcken, som är den
fåra som samlar upp vattnet från planområdet. I konsekvensbedömningen användes information om bäckens

avrinningsområde och om kartläggningen av lekplatser i
småvattnen vid kusten.
Det använda materialet anses vara tillräckligt för beskrivning av ytvattnets och fiskbeståndets nuvarande situation och för att göra en konsekvensbedömning.

11.4

Vegetation och naturtyper

11.4.1 Utgångsinformation och
bedömningsmetoder
En naturutredning av projektområdet för Norrskogens
vindkraftspark gjordes våren och sommaren 2009.
Förekomsten av flygekorrar och områdets allmänna egenskaper utreddes vid vandringar i terrängen på projektområdet 12–13.5 och 28.5.2009. Utredningen av naturens
allmänna tillstånd och vegetation kompletterades med
vandringar i terrängen 3.8.2009. Kraftledningsprojektets
inverkan på vegetationen bedömdes utgående från förhandsuppgifter samt kartor och flygfoton.
Tyngdpunkten i naturutredningarna låg på de områden som enligt planerna ska bebyggas. Utredningarna
gjordes våren 2009 enligt den plan för förläggningsplatser som då fanns för projektet (Figur 11‑2).
På de områden som enligt planen ska bebyggas utreddes om det på dessa platser förekommer naturtyper som
finns upptagna i naturskyddslagen 29 §, viktiga livsmiljöer enligt skogslagen 10 § eller objekt som avses i vattenlagen 1 kapitlet 15 a och 17 a §. Information om kända
objekt enligt skogslagen begärdes dessutom av Kustens
skogscentral. I terrängen fotograferades byggplatsernas
naturtyper och de växtarter som var typiska för platserna
undersöktes. Hotsituationen för naturtyperna på byggplatserna uppskattades på basis av den hotbedömning
av olika naturtyper som Raunio m.fl. utarbetade 2008.
Förutom byggområdena kartlades också värdefulla naturobjekt på projektområdet och i dess näromgivning.
Som hjälp vid planeringen av terrängundersökningarna
studerades terrängkartan och flygfoton. De värdefulla naturobjekt som finns på projektområdet presenteras kort i
avsnitt 11.4.3 och de är avgränsade på kartan i Figur 11‑7.

11.4.2 Mekanismer för påverkan

ungefär samma sätt som annat byggande. Avverkningen
av träden, utjämningen av marken och andra åtgärder
där kraftverken ska byggas medför att naturmiljön försvinner. Den areal som behövs för att bygga ett enskilt
vindkraftverk är cirka 60x80 meter eller cirka 0,5 hektar. I
Norrskogens vindkraftspark har projektområdet en areal
på totalt cirka 1 253 ha. Den areal som täcks av vindkraftverken och servicevägarna blir sammanlagt cirka 23 hektar. Den areal som bebyggs utgör alltså sammanlagt bara
några procent av projektområdets hela areal. Förändringen
gäller förutom den areal som behövs för vindkraftverken
och servicevägarna också de markområden som behövs
för att bygga elstationen och kraftledningarna.
Förutom de direkta konsekvenserna för byggområdena medför byggandet av vindkraftsparken också att livsmiljöerna splittras. Splittringen innebär att den enhetliga
naturmiljön blir sönderskuren till fristående holmar som
inte står i förbindelse med varandra, vilket har en negativ
inverkan på naturens mångfald (Saunders m.fl. 1991). Den
splittrande verkan för livsmiljöerna i områden med vindkraftsparker beror främst på servicevägarna och kraftledningarna.
Medan vindkraftsparken byggs kommer människornas
rörelse och verksamhet i området att ge upphov till tillfälliga förändringar även på ett större område än själva
byggområdena. Sådana förändringar är bl.a. slitage på vegetationen till följd av arbetsmaskiner som rör sig i området. Konsekvenserna för vegetationen under byggtiden
varierar beroende på naturtyp. I synnerhet på områden
med berg förekommer lavar och mossor som är känsliga för slitage. Friska moar tål däremot slitage ganska bra
(Kellomäki & Saastamoinen 1975).
Byggandet av servicevägar och vindkraftverk kan medföra lokala förändringar i projektområdets vattenhushållning. Packningen av marken till följd av byggarbetet och
förändringar i vattnets ytavrinning kan också påverka naturtyperna i byggområdenas omedelbara närhet. Platser
som är speciellt känsliga för förändringar i vattenhushållningen, t.ex. småvatten och myrmarksområden, kan
beaktas vid den noggrannare planeringen av väglinjerna så att negativa konsekvenser för dem kan förhindras.
Konsekvenserna för vattenhushållningen till följd av byggandet har behandlats närmare i samband med ytvatten
i avsnitt 11.3.

Då vindkraftsparken byggs kommer en del av projektområdets naturmiljö att förändras till byggd miljö. Byggandet
i anslutning till vindkraftverken påverkar naturmiljön på
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Figur 11‑2. Plan för vindkraftsparkens förläggningsplatser från våren 2009.
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tuulivoimala / vindkraftverk

Figur 11‑4. Utsikt mot Starrmossens mellersta del, som är i naturtillstånd.

11.4.3 Nuläge
Skogarna på projektområdet är huvudsakligen torra och
friska moskogar samt torvmoar som används för skogsbruk. De största enhetliga friska moskogarna finns i projektområdets sydvästra, norra och sydöstra delar. De öppna mossarna Starrmossen och Furuedsträsket, som ligger
utanför projektområdet, övergår till vidsträckta myrförändringar och torvmoar som karakteriserar projektområdets östra del. I projektområdets mellersta och västra del
är den dominerande skogstypen torr moskog.
Projektområdets lägenhetsindelning är fragmenterad
och största delen av trädbeståndet är ungt. På området
finns rikligt med kalhyggen och skogsförnyelsearealer där
främst tall har planterats. Den främsta skogstypen på mineralmark är unga skogar av lingontyp (VT). Bland tallarna
finns vårtbjörk, gran eller en som inslag eller underväxt.
I projektområdets mellersta och västra delar finns rikligt
med bergiga, högt belägna områden där det dessutom
finns moar av ljung- och lavtyp (CT, LT). Tallbestånden
övergår ofta i granbestånd på låglänta platser och i sänkor. Trots omfattande skogsdikning är granbestånden i de

försumpade sänkorna ställvis mycket frodiga med kärrkaraktär. I de friska moskogarna växer jämsides med gran
också omväxlande vårtbjörk eller asp. Projektområdets
östra del domineras av risrika tallmyrar och myrförändringar, där trädbeståndet består av tall och ställvis glasbjörk och gran som underväxt.
På projektområdet finns nästan inga småvatten, fastän
omfattande skogsdikningar har gjorts. Dikesvattnet från
projektområdets västra kant samlas till Bäcklidbäcken,
vars fåra på många ställen har rensats och rätats ut.
Bäcklidbäcken rinner till åkrarna på Nixmossen söder om
projektområdet och fortsätter sedan västerut.
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Figur 11‑5. Utsikt mot Kompassberget.

Värdefulla naturobjekt
Starrmossen och Furuedsträsket
Vid den nordöstra kanten gränsar projektområdet mot
de öppna mossarna Starrmossen och Furuedsträsket.
Mossområdet kring moränmarkerna och Starrmossbacken
är utdikat, med undantag av de mellersta delarna som är
i naturtillstånd. Vattnet från mossarna rinner via utloppsdikena vid mossens södra och västra del till projektområdet.
De orörda mellersta delarna av Starrmossen och
Furuedsträsket karakteriseras av myrtyperna lågstarrmosse och lågstarr-tallkärr samt vid mossarnas kanter också fuscum-tallmosse, tuvulls-tallmosse och ris-tallmosse
(Toivonen 1988). Vid kanterna är trädbeståndet talldominerat. De mest typiska risen är ljung, blomris, kråkbär och
dvärgbjörk. Dessutom växer det rikligt med tuvull på området.
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Värdefulla bergsområden
I planområdets mellersta och östra del finns tre små lågproducerande bergsområden enligt 10 § i skogslagen.
Kompassberget i projektområdets mellersta del är dessutom ett lokalt representativt bergsområde, där trädbeståndet inte har varit utsatt för intensiva avverkningsåtgärder
(Figur 11‑5). Skogstyper som varierar på området är karga
lavhedar (LT) och moar av ljung- (CT) och lingontyp (VT).
Bäcklidbäcken
Bäcklidbäcken, som rinner längs västra kanten av projektområdet, har rensats och rätats ut, så den motsvarar inte
de kännetecken som anges i vattenlagen 1 kapitlet 17 a
§. Intill bäckfåran finns dock ställvis frodiga områden med
lundartad mo och rikligt med lövträd, vilket gör livsmiljön
på projektområdet mångsidigare (Figur 11‑6). Förutom att
bäcken gör livsmiljöerna mångsidigare erbjuder den också organismerna en väg att sprida sig.

Norrskogen vindkraftspark / tuulivoimapuisto
Corine Land Cover 2000

112 Väljästi rakennetut asuinalueet / Gles stadsstruktur

0

0,5

1

2 km

211 Pellot / Åkermark
231 Laidunmaat / Betesmark
243 Pienipiirteinen maatalousmosaiikki / Mark dominerat av jordbruk med betydande inslag av vegetation
311 Lehtimetsät / Lövskog
312 Havumetsät / Barrskog
313 Sekametsät / Blandskog
324 Harvapuustoiset alueet / Övergångsstadium i skog-/buskmark
412 Avosuot / Myrar

Figur 11‑3. Klassificering av markanvändningen på projektområdet (Corine Land Cover).
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Norrskogen tuulivoimapuisto,
luontoinventoinnin tuloksia 24.11.2009/Kirsi Lehtinen

Bäcklidbäckenin varrella kasvaa
paikoin reheviä lehtomaisia kankaita
Vid Bäcklidbäcken växer platsvis
frodiga lundaktiga moar

Luonnontilainen avosuo / Öppen myr i narturtillstånd
Paikallisesti edustava kallioalue / Lokalt representativt bergsområde
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Figur 11‑7. Värdefulla naturobjekt på kartan.
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Hankealue / Projektområde

Vindkraftverkens byggplatser
Vindkraftverkens byggplatser ligger i främst torra och friska moskogar, som används för skogsbruk och har vanliga
naturvärden, samt på skogsförnyelseområden. Enligt den
naturutredning som gjordes på basis av den ursprungliga
projektplanen (ALT 1) ska sammanlagt 16 av vindkraftverken placeras på nyligen behandlade skogsförnyelseområden eller områden med ung tall- eller björkplantskog.
Största delen av de övriga vindkraftverken byggs i plantbestånd av olika åldrar och i tallskog med ung åldersstruk-

tur. På byggområdena finns nästan inga skogar med avverkningsmoget trädbestånd på frisk och torr mo utan 5
vindkraftverk placeras i grövre bestånd på frisk eller torr
mo. I Tabell 11‑1 nedan anges de dominerande skogstyperna på vindkraftverkens byggområden och trädbeståndets utvecklingsklass. Detaljerade beskrivningar och foton av byggplatserna finns i bilaga 2 till den här konsekvensbeskrivningen.

Tabell 11‑1. Dominerande skogstyp på vindkraftverkens byggplatser och trädbeståndets utvecklingsklass enligt den
ursprungliga planen (Figur 11‑2).

Vindkraftverkets
nummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Skogstyp

Trädbeståndets utvecklingsklass

MT frisk mo
grövre gallringsbestånd
MT frisk mo
klent gallringsbestånd
förnyelseyta
VT tämligen torr mo
klent gallringsbestånd
OMTs lundartad mo
grövre gallringsbestånd
förnyelseyta
litet plantbestånd
förnyelseyta
VT tämligen torr mo
klent gallringsbestånd
förnyelseyta
litet plantbestånd
förnyelseyta
plantbestånd med överståndare
Togs med i projektplanen senare, därför har byggplatsen inte besökts
VT/CT torr/tämligen torr mo
grövre gallringsbestånd
VTs tämligen torr mo
klent gallringsbestånd
CT/ClT torr/karg mo
grövre planbestånd
förnyelseyta
litet plantbestånd
förnyelseyta
plantbestånd med överståndare
förnyelseyta
VT tämligen torr mo
klent gallringsbestånd
förnyelseyta/MT frisk mo
klent gallringsbestånd
VTs tämligen torr mo
grövre planbestånd
förnyelseyta
litet plantbestånd
VT/MT tämligen torr mo
klent gallringsbestånd
VT tämligen torr mo
klent gallringsbestånd
förnyelseyta
litet plantbestånd
förnyelseyta
litet plantbestånd
VT tämligen torr mo
klent gallringsbestånd
VT tämligen torr mo
klent gallringsbestånd
förnyelseyta
odlings- och förnyelseyta
litet plantbestånd
CT torr mo
klent gallringsbestånd
MT frisk mo/ förnyelseyta
grövre gallringsbestånd/litet björkplantbestånd
förnyelseyta
litet plantbestånd
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Elöverföringens sträckning
Den planerade kraftledningen dras delvis på projektområdet och vidare till Källskogen, Västermossen och
Kroksmossen. Utgående från kartor och flygfoton karakteriseras Källskogens skogsområde av friska och torra moskogar som används för skogsbruk samt vidsträckta utdikade torvmarker. Liksom på projektområdet har omfattande avverkningar också gjorts i Källskogen och fastighetsindelningen är splittrad.
Efter Västermossens odlingsområden dras kraftledningen över mossområdet på Kroksmossen. Mossområdet
omges av åkerområden, med undantag av moränryggen
i väster. Områdena vid Kroksmossens kanter är utdikade
och söder om kraftledningssträckningen finns ett torvtäktsområde. De vanligaste mosstyperna på Kroksmossen
är fuscum-mosse och tallmosse, som mot kanterna övergår i risrik tallmosse och skogs-tallkärr (Toivonen 1988).
Öster om Kroksmossen dras kraftledningen över ett odlingsområde innan den ansluts till den befintliga kraftledningen intill Närpes å.

11.4.4 Konsekvenserna av ALT 1 och ALT 2
11.4.4.1 Konsekvenser för vegetation och
naturtyper under byggtiden
På de områden där vindkraftverk enligt planen ska byggas finns enligt förhandsinformation och observationer
vid vandringar i terrängen inga sådana naturtyper som
finns upptagna i naturskyddslagen 29 §, viktiga livsmiljöer enligt skogslagen 10 § eller objekt som avses i vattenlagen 1 kapitlet 15 a och 17 a §. De naturtyper som förekommer på byggplatserna är inte kvantitativt eller kvalitativt klassificerade som hotade naturskogar (Raunio m.fl.
2008), utan största delen är skötta genom avverkningar, det finns plantbestånd av olika ålder samt till stor del
skogar med ung åldersstruktur i skogsbruksanvändning.
Byggområdena har ensidigt trädbestånd och helt vanlig
undervegetation. Kvalitetsfaktorerna för de skogar som
används för skogsbruk har därför försämrats påtagligt
jämfört med skogar som har utvecklats i naturtillstånd.
De värdefulla naturobjekt som finns på projektområdet ligger inte på de områden som kommer att bebyggas och de uppskattas därför inte påverkas av att projektet genomförs. Under byggarbetet måste man dock se till
att de värdefulla naturobjekten bevaras samt planera den
byggtida verksamheten så att dessa objekt skonas.
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Mossområdena Starrmossen och Furuedsträsket, som
ligger mitt bland de utdikade myrförändringarna och torvmoarna och är i naturtillstånd i sina mellersta delar, ligger
nordost om vindkraftverksområdet. Vattnet från mossarna
rinner längs torvmarkernas diken söderut och vidare till
projektområdet och sedan västerut. Närmaste kraftverk
ligger cirka 120 meter sydväst om Furuedsträskets mellersta del som är i naturtillstånd. Mellan vindkraftverket och
det orörda mossområdet finns ett utdikat skogsområde.
Därför bedöms kraftverksbygget inte påverka mossens
avrinningsförhållanden. Närheten till Furuedsträsket måste dock beaktas vid planering av den byggtida verksamheten vid vindkraftverket och deponering av jordmassor i
dikena i närområdet ska undvikas.
Den areal som kommer att bebyggas på projektområdet i Norrskogen är en mycket liten del av hela projektområdets areal, några procent. Största delen av projektområdet förblir alltså i båda projektalternativen ungefär
oförändrad. På området finns ett heltäckande skogsbilvägsnät, främst i nord-sydlig riktning, vilket kommer att
utnyttjas då servicevägar byggs. Det nuvarande vägnätet
kommer att kompletteras av nya skogsbilvägar som ska
byggas i öst-västlig riktning som stickvägar från det nuvarande vägnätet, varvid vägarnas splittrande inverkan på
skogsområdena blir obetydlig.
11.4.4.2 Vindkraftsparkens inverkan på vegetation
och naturtyper
Vindkraftsparken bedöms inte påverka vegetationen och
naturtyperna under driften. Vindkraftsparker orsakar inga
utsläpp som kunde påverka vegetationen i omgivningen
kring byggområdena.

11.4.5 Elöverföringens inverkan på
vegetation och naturtyper
De största konsekvenserna av kraftledningsprojektet med
tanke på vegetationen och naturtyperna uppkommer under byggtiden. Träden röjs bort där ledningsgatorna ska
byggas och dessutom hålls kantzonerna fria från träd.
Under byggtiden körs tunga arbetsmaskiner på ledningsområdet, vilket kan skada vegetationen på ett större område än enbart ledningsgatan. Under driften röjs vegetationen i kraftledningskorridoren regelbundet.
Enligt förhandsuppgifter kommer den planerade kraftledningen att dras över fragmenterade områden som används för skogsbruk samt över odlad mark, varvid kraft-

ledningens inverkan på naturvärdena blir obetydlig.

11.4.8 Bedömningens osäkerhetsfaktorer

11.4.6 Projektet genomförs inte ALT 0

Projektets inverkan på vegetationen bedömdes utgående
från förhandsinformation och observationer i terrängen.
På grund av projektområdets stora areal koncentrerades
terrängundersökningen till de kända byggplatserna enligt
projektplanen. Under projektets gång har en del av vindkraftverkens byggplatser flyttats en aning. Vindkraftverken
placeras dock huvudsakligen på områden med litet naturvärde och ändringarna av förläggningsplatserna har
varit små. Därför är osäkerhetsfaktorerna av liten betydelse med tanke på konsekvensbedömningen.
Annan vegetation och eventuella värdefulla naturobjekt på projektområdet granskades generellt på naturtypsnivå. För att terrängundersökningarna skulle inriktas på
relevanta områden granskades flygfoton och kartor. På
grund av projektområdets storlek är det möjligt att det på
projektområdet finns andra små arealer med värdefulla
skogsnaturobjekt som inte har observerats under vandringarna i terrängen. På grund av de allmänna och intensiva skogsbruksåtgärderna på projektområdet bedöms
osäkerhetsfaktorerna dock vara små.

Om vindkraftsparken inte byggs kommer områdets vegetation och naturvärden att förbli som nu. Bevarandet
av naturvärdena och deras utveckling påverkas av skogsbruksåtgärder på området.

11.4.7 Metoder att minska och lindra de
negativa konsekvenserna
Projektets inverkan på vegetationen är som störst i byggskedet, men under driften är den obetydlig. Inverkan på
vegetationen kan förhindras i byggskedet genom noggrann planering av servicevägarnas, jordkablarnas och
kraftledningarnas placering. Vid placeringen av servicevägarna borde man beakta och utnyttja det nuvarande omfattande nätet av skogsbilvägar på projektområdet och
i mån av möjlighet placera jordkablarna i anslutning till
servicevägarna. Vid placering av vindkraftverken borde de
många skogsförnyelseytorna på projektområdet i första
hand användas.
Genom omsorgsfull planering av byggåtgärderna
kan skador på vegetationen undvikas utanför de egentliga byggområdena. Jordbearbetningsåtgärderna borde
begränsas till ett så litet område som möjligt kring varje vindkraftverks förläggningsplats, och de leder där man
ska röra sig i terrängen ska märkas ut. Bland annat transporten av vindkraftverkens komponenter, körningen med
arbetsmaskiner och flyttningen av jordmassor medför slitage på vegetationen. Vegetationens slitagekänslighet
varierar beroende på naturtyp. Speciellt känsliga för slitage är bergsområden där det växer moss- och lavarter,
medan arterna i friska moskogar tål slitage bättre.
På projektområdet och i dess omedelbara närhet finns
enstaka värdefulla naturobjekt. Under byggarbetet måste
man se till att de värdefulla naturobjekten bevaras samt
planera den byggtida verksamheten så att dessa objekt
skonas. I närheten av de mossområden som är i naturtillstånd i projektområdets nordöstra del ska åtgärderna
förläggas så att mossarnas avrinningsförhållanden inte i
onödan påverkas.

11.5

Fågelbestånd

11.5.1 Utgångsinformation och
bedömningsmetoder
På området där Norrskogens vindkraftspark planeras gjordes en särskild utredning av fågelbeståndet för MKBförfarandet. Avsikten med utredningen var att klargöra det
häckande fågelbeståndet på projektområdet men också
områdets betydelse för olika arters flyttsträck. Förutom
genom räkning i terrängen samlades också information
om häckande rovfåglar och lavskrikor av lokala fågelskådare och ringmärkare. Utredningen av fågelbeståndet är
sammanställd till en separat rapport där projektområdets
fågelbestånd presenteras ingående.
Det häckande fågelbeståndet på det planerade vindkraftsområdet kartlades under perioden 28.5–3.6.2009
enligt den kartläggnings-, linje- och punkträkningsmetod som allmänt används vid inventering av landfåglar
(Koskimies & Väisänen 1988). Tyngdpunkten vid räkningen
låg på omgivningen kring de planerade kraftverken, men
också skogsområden som beträffande fågelvärden är potentiellt viktiga undersöktes genom terrängvandringar
med tanke på bl.a. rovfåglar. Linjeräkning användes för ut-
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redning av det genomsnittliga fågelantalet och fågeltätheten på projektområdet. Räkningslinjen på området var
sammanlagt 4 kilometer lång och räkningen skedde 3.6
kl. 4.00–9.30. Punkt- och kartläggningsräkningar gjordes
för att få noggrannare information om de områden där de
planerade vindkraftverken, behövliga kraftledningar och
servicevägar ska byggas. På varje kraftverks förläggningsplats (sammanlagt 32 stycken) gjordes punkträkning där
alla fågelarter som observerades vid punkten samt deras
revir antecknades. Det häckande fågelbeståndet på områdena kring kraftverkens förläggningsområden inventerades dessutom enligt anvisningarna för kartläggningsräkning, om det i närheten av området fanns livsmiljöer
som är betydelsefulla för hotade arter (bl.a. grövre granskogar, lundar, våtmarker). Räkningarna gjordes på morgonen och förmiddagen, då fåglarna i allmänhet sjunger som aktivast och största delen av fåglarna därför lättast kan upptäckas. De mest beaktansvärda arternas revir
i terrängen märktes ut på kartan. Sådana är bl.a. fågelarter som enligt naturskyddslagen 46 § och 47 § är hotade
samt de fågelarter som finns med i klassificeringen av hotstatus för arter i Finland (Rassi m.fl. 2001) och som finns
upptagna i bilaga I till Europeiska unionens fågeldirektiv (Rådets direktiv 79/409/EEG). Utöver fågelräkningarna
gjordes en nattlig räkningsrunda på projektområdet 28.6.
Då kartlades speciellt förekomsten av den nattaktiva nattskärran på projektområdet.
För att utreda de arter som sträcker genom projektområdet och var deras flyttstråk går studerades dessutom flyttningen på våren och hösten. Flyttobservationerna
koncentrerades speciellt på stora fågelarter, bl.a. dagrovfåglar, gäss, sångsvanar och tranor samt flyttningens toppdagar så att vindkraftverkens inverkan på dem kan uppskattas. Vårflyttningen studerades under två dagar, 15.4
och 19.4, och höstflyttningen under tre dagar, 21.9, 28.9
och 6.10. Flyttningen studerades på både våren och hösten från åkerområdet på Nixmossen söder om vindkraftsparkens område. Från åkerområdets mellersta del kunde
man i en vid sektor observera flyttande fåglar som flög i
riktning mot projektområdet eller som kom därifrån. Den
exakta observationsplatsen valdes enligt årstiden så att
sikten var optimal i fåglarnas huvudsakliga flyttriktning.
Under den tid som flyttningen studerades antecknades
alla fågelarter som observerades på området, deras individantal samt en uppskattning av flockarnas flyghöjd i förhållande till de kommande vindkraftverken. Beträffande
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stora arter, bl.a. gäss och tranor, antecknades förutom antalet individer som sträckte över projektområdet också
flockar som observerades utanför området så att det går
att få en bild av olika flyttstråks inbördes betydelse.
På basis av fågelbeståndets nuvarande tillstånd på projektområdet bedömdes dessutom projektets eventuella
konsekvenser för fågelbeståndet samt konsekvensernas
betydelse för olika arters förekomst lokalt men också på
regional nivå. Området för Norrskogens vindkraftspark ligger i sin helhet i skogsmiljö. Enligt förhandsuppgifter går
inga betydande fågelstråk genom området. När det gäller
projektets inverkan på fågelbeståndet är det därför speciellt viktigt att bedöma hur vindkraftverken påverkar fågelarter som häckar på området och deras häckningsresultat. Bedömningen av konsekvenserna för fågelbeståndet baserades i första hand på forskningsrön från olika
håll i världen när det gäller landbaserade vindkraftverks
inverkan på fågelbeståndet samt olika arters känslighet
för störningar orsakade av vindkraftverk eller annan allmän mänsklig verksamhet. I litteraturen söktes också information om olika arters utsatthet för att kollidera med
vindkraftverk som är i funktion, under både häckningsoch flyttningstiden. Utgående från all denna information
bedömdes det planerade projektets inverkan på de arter
som häckar i området vid Norrskogen.

11.5.2 Mekanismer för påverkan
Vindkraftverkens inverkan på fågelbeståndet har undersökts tämligen ingående under de senaste årtiondena, i
synnerhet i Tyskland och USA, vilket har förbättrat uppfattningen om de eventuella olägenheter de medför samt
olika sätt att minska olägenheterna genom val av förläggningsplats för vindkraftverken och teknisk planering. I
Finland har vindkraftverkens inverkan på fågelbeståndet
hittills undersökts ganska litet på grund av det ringa antal vindkraftsparker som har byggts i landet. Speciellt i
Tyskland och USA har vindkraftverkens inverkan på fågelbeståndet på land däremot undersökts mera.
I fråga om konsekvenser för fågelbeståndet avviker vindkraften avsevärt från många andra energiproduktionsformer genom att dess konsekvenser främst är indirekta och
påverkar fåglarnas beteende i stället för att orsaka direkta förändringar i livsmiljön. Allmänt taget kan vindkraftverkens inverkan på fåglarna och fågelbeståndet indelas i
tre huvudklasser med olika verkningsmekanismer. De här
verkningsklasserna är:

1. Konsekvenser för områdets fågelbestånd till följd av
att bygget av vindkraftsparken medför förändringar i
livsmiljön
2. Störningar och hinder som vindkraftsparken ger upphov till på fåglarnas häcknings- och födoområden, på
förbindelselederna mellan dem samt på flyttstråken
3. Kollisionsdödlighet orsakad av vindkraftsparken och
dödlighetens inverkan på områdets fågelbestånd och
‑populationer
Förläggningsplatsens karaktär där en vindkraftspark byggs
är avgörande för vilka faktorer som blir de mest avgörande för projektets inverkan på fågelbeståndet. På landområden placeras vindkraftverken och därtill hörande funktioner ofta direkt i närheten av olika fågelarters häckningsmiljöer. Därför kan inverkan på fågelbeståndet när det gäller de här projekten förutses främst bero på att livsmiljöerna förändras och att ökade störningsfaktorer uppkommer
på fåglarnas häckningsområden. Skillnaderna mellan olika områden är i alla fall betydande. Därför måste konsekvenserna för fågelbeståndet utredas skilt för varje projekt
utgående från det planerade vindkraftsområdets särdrag.
Kollisionsrisker
Den fågelpåverkan som har fått mest publicitet under de
senaste åren när det gäller vindkraftverk är den kollisionsrisk som kraftverken orsakar för fåglarna och den fågeldödlighet detta medför. Det är då fråga om att fåglar kolliderar inte bara med själva kraftverken utan också med
andra konstruktioner som hör till vindkraftsparken, till exempel de kraftledningar som används för elöverföringen.
Enligt de undersökningar som har gjorts är kollisionsdödligheten på en stor del av vindkraftsparkernas områden
dock relativt liten och omfattar som mest enstaka fåglar
årligen per kraftverk (Percival 2005, Koistinen 2004). Enligt
undersökningar kan största delen av fågelarterna tämligen effektivt väja för ”mötande” vindkraftverk eller flyga
tillräckligt långt ifrån dem för att undvika kollisioner, vilket minskar den fågeldödlighet som kraftverken ger upphov till. Till exempel i de undersökningar som gjordes på
vindkraftsområdet i Flandern i Belgien uppskattades sannolikheten för en kollision för alla mås- och tärnarter vara
mindre än 0,2 % för de individer som flyger på området
mellan kraftverkens maximihöjd och vattenytan (Everaert
& Kuijken 2007). I litteraturen nämns dock också vissa exempel på hög kollisionsdödlighet för hotade eller känsliga arter (bl.a. i Zeebrugge i Belgien, Navarra i Spanien och

Altamont Pass i USA). Det här visar hur viktigt det är att
välja vindkraftverkens förläggningsplatser med omsorg
och att den tekniska planeringen görs noggrant för att
vindkraftsparken inte ska orsaka kollisionsdödlighet. De
siffror som har förekommit i offentligheten om ovanligt
hög kollisionsdödlighet har i allmänhet rapporterats från
områden där fåglarnas flygaktivitet av naturen är hög och
där sättet att placera ett stort antal vindkraftverk i närheten av fåglarnas aktiva flygområden (bl.a. smala pass, åsar,
ledlinjer som leder fåglarnas flyttning) ofta kan ifrågasättas. Vindkraftsområdets struktur i Altamont Pass (ett anmärkningsvärt stort antal små vindkraftverk med hög rotationshastighet och som samtidigt är svåra att upptäcka)
skiljer sig dessutom betydligt från hur vindkraftsparker
numera byggs. Detta gör att platsen som helhet blir tämligen utsatt för stor kollisionsdödlighet bland fåglar.
Den kollisionsrisk som en vindkraftspark ger upphov
till påverkas mest av de allmänna väderförhållandena på
området, den allmänna topografin och terrängformerna,
vindkraftsparkens storlek, vindkraftverkens storlek, konstruktion och rotationshastighet samt områdets fågelmängder och deras flygaktivitet. Förutom beroende på
miljöförhållandena varierar olika fågelarters utsatthet för
kollisioner med vindkraftverken betydligt också enligt artens fysiska egenskaper och flygbeteende. Risken är störst
för stora fågelarter med långsamma rörelser, bl.a. rovfåglar, lommar och storkar, eftersom deras möjligheter till
snabba väjningsrörelser är mera begränsade. Stora fåglars
utsatthet för miljöförändringar till följd av vindkraftverken
accentueras ytterligare av deras långsamma livscykel och
reproduktionshastighet. Därför kan redan en liten ökning
av dödligheten bland vuxna individer kännbart påverka
deras populationsutveckling och möjlighet att finnas kvar
på området.
När det gäller den kollisionsrisk som mänsklig verksamhet ger upphov till för fåglarna kan vindkraftverkens betydelse dock anses vara tämligen obetydlig på grund av det
ringa antalet vindkraftverk i förhållande till andra byggnader och konstruktioner som människorna har byggt. Det
här gäller trots att det har byggts allt fler vindkraftverk under de senaste åren till följd av åtgärderna för att främja förnybar energi. På landområden i Finland löper fåglar den största risken att kollidera med människans konstruktioner i vägtrafiken samt med byggnader, vilka tillsammans har uppskattats orsaka närmare 5 miljoner fåglars död årligen (Tabell 11‑2). På havsområdena orsakas
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fågeldöd speciellt nattetid av upplysta fyrar. Efter en livlig
flyttningsnatt kan man i värsta fall hitta hundratals döda
fåglar där, då de har kolliderat med fyrbyggnaden eller
flugit sig trötta kring fyrens sken och dött av utmattning.
När det gäller fyrar ökar kollisionsrisken speciellt på grund
av deras sken som lockar till sig fåglar som flyttar på natten (den s.k. fyreffekten). De flyghinderljus som används
på vindkraftverk har inte på långt när samma effekt som
fyrarna, och därför har ingen liknande massdöd av fåglar
som vid fyrar märkts vid vindkraftverk.
Tabell 11‑2. Uppskattad kollisionsdödlighet för fåglar vid konstruktio‑
ner som människor byggt samt i vägtrafiken i Finland (Koistinen 2004)

Kollisionsobjekt

Döda fåglar/år

Elnät

200 000

Telefon- och radiomaster

100 000

Byggnader på natten

10 000

Byggnader på dagen (inkl. fönster)

500 000

Fyrar och strålkastare

10 000

Finlands nuvarande vindkraftverk (ca 120 st)

120*

Vägtrafik

4 300 000

) uppskattningen uppdaterad enligt det nuvarande antalet vindkraftverk

*

Störningar och hinder
Utöver kollisionsdödligheten vid vindkraftverken kan fågelbeståndet också allmänt taget störas av att kraftverken
byggs och av att hinder uppkommer. Detta kan förändra
fåglarnas invanda beteendemönster på projektområdet
och i dess näromgivning. Med störningar (att fåglar blir
störda) avses i det här sammanhanget att fåglarna allmänt
taget söker sig längre bort från vindkraftverkens närhet,
vilket kan begränsa mängden födo- och reproduktionsområden som är lämpliga för fåglarna samt försvåra deras tillgång på näring och möjligheter att hitta häckningsplatser. Störningar som vindkraftverk kan orsaka för fåglarna är till exempel ökad mänsklig verksamhet på projektområdet, buller från vindkraftverken samt de visuella
effekter som vindkraftskonstruktionerna kan ge upphov
till för fåglarna. Det kan dock förutses att fåglarna kommer
att acklimatisera sig till de två sistnämnda effekterna under åren efter att vindkraftsparken har byggts.
Undersökningar har visat att det finns stora skillnader
mellan olika arter i fråga om känslighet för störningar.
Den varierar från mindre än tio meter (bl.a. strandskata,
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tofsvipa, vitkindad gås, blå kärrhök, gråtrut) till som mest
1−2 kilometer (bl.a. lomfåglar och sjöorre i havsområdet).
Störningen från vindkraftverken har bedömts vara störst
för fåglar som rastar och söker föda och som inte nödvändigtvis har vant sig vid vindkraftverken på området.
För det häckande fågelbeståndet har inverkan huvudsakligen varit mindre. Bl.a. i Ajos i Kemi och på Riutunkari
i Oulunsalo häckade måsar och tärnor ofta till och med
nedanför vindkraftverken på de konstgjorda öar som
byggts för fundamenten. I litteraturen anges i allmänhet
att maximiavståndet för störningar från vindkraftverk är
500–600 meter. På längre avstånd än detta borde inga påtagliga störande effekter förekomma annat än i undantagsfall.
Jämsides med de konsekvenser som drabbar häcknings- och födoområdena kan vindkraftsparkerna också
ge upphov till s.k. hindrande effekter, där kraftverken eller
kraftverksområdena hindrar fåglar från att utnyttja de invanda flygstråken vid flyttning eller då de söker föda. Då
kan fåglarna bli tvungna att ta en omväg kring hindret.
Speciellt om det är fråga om stora vindkraftsparker på fåglarnas regelbundna flygstråk kan det ha betydelse för fåglarnas dagliga energibehov och därmed deras allmänna
livsduglighet. För flyttfåglarna har ett enstaka vindkraftverksområde och väjningen för det ansetts ha tämligen
liten betydelse för flygsträckans längd och fåglarnas energibehov som helhet under flyttningen, även om den
här konsekvensen kan bli större då antalet områden med
vindkraftsparker på fåglarnas flyttstråk ökar.
Förändringar i livsmiljön
Konsekvenserna för fågelbeståndet, då livsmiljöerna förändras, tolkas beträffande vindkraftsprojekt som tämligen
små, eftersom den landareal som behövs för att bygga
dem är relativt liten. Då vindkraftsparker byggs på land
beror de direkta konsekvenserna av byggandet främst på
att vindkraftverkens fundament, elstationer samt servicevägar och kraftledningar byggs. Den landareal som behövs för detta uppskattas dock vara endast 2–5 procent
av vindkraftsparkens hela areal. Betydelsen av de direkta förändringarna av livsmiljön för områdets fågelbestånd
kan dock beroende på platsen i undantagsfall framträda
tydligare om 1) byggarbetet sker i livsmiljöer som är mycket känsliga eller ovanliga på området, 2) förändringarna av
byggåtgärderna också sträcker sig utanför de egentliga
byggarealerna via exempelvis förändrade hydrologiska

förhållanden eller förändrade fysiska/biologiska egenskaper på havsbottnen, 3) vindkraftskonstruktionerna erbjuder livsmiljöer för nya eller annars på området fåtaliga arter, vilket ger möjlighet för dessa arter att föröka sig, eller
4) vindkraftsbyggandet innebär en påtaglig fragmentering av livsmiljöerna, speciellt inverkan av vägar och kraftledningar, vilket vindkraftverkens störande och hindrande
effekter ytterligare förstärker. De här faktorerna borde därför beaktas redan i samband med projektplaneringen så
att vindkraftsparkens eventuella konsekvenser för fåglarna så effektivt som möjligt kan minimeras.

11.5.3 Fågelbeståndets nuvarande tillstånd
Häckande fågelbestånd
Det planerade projektområdet karakteriseras av vidsträckta skogsområden som genomskärs av ett nätverk av skogsbilvägar. Skogsområdena gränsar i söder till åkerområdena på Nixmossen. På grund av skogsbruksåtgärder och
kalhyggen är området ställvis tämligen kargt i fråga om
häckande fåglar. Där förekommer främst tättingarter som
är typiska för barr- och blandskog. Utgående från resultatet av linjeräkningen kom man fram till att projektområdets fågeltäthet är cirka 260 häckande par per kvadratkilometer, vilket motsvarar den genomsnittliga fågeltätheten
i barr- och blandskogar i södra Finland. Enligt de punkträkningar som gjordes på vindkraftverkens förläggningsplatser blev den genomsnittliga fågeltätheten på projektområdet något mindre (234 par/km2). De rikligast häckande arterna på utredningsområdet var enligt resultaten
av linjeräkningen lövsångare (cirka 67,6 par/km2), bofink
(cirka 54,2 par/km2), grå flugsnappare (cirka 12,2 par/km2)
och grönsiska (cirka 13,5 par/km2). De här arterna är typiska för barr- och blandskogar i södra Finland. Typiska arter
på kalhyggena är bl.a. trädpiplärka, gärdsmyg samt ställvis
också buskskvätta.
På projektområdet finns fortfarande på många platser grövre granskogar eller grandominerade blandskogar,
där fågeltätheten är betydligt större än på plantskogsområdena och i gallringsbestånden, och skogsfågelarterna
är också i övrigt mångsidigare (bl.a. gransångare, järpe,
trädkrypare, rödstjärt, spillkråka). Andra skogshönsfåglar som förekommer på projektområdet är förutom järpe
också orre och tjäder. Speciellt orren förekommer enligt
observationer på området relativt rikligt. Uppenbara orrspelplatser finns på projektområdet och i dess närhet åt-

minstone vid Starrmosshalsen, på Nixmossens åkerområde samt vid Furuedsträsket. Inga observationer av aktiva tjäderspelplatser gjordes under utredningens gång.
En gammal tjäderspelplats vid Tjädurberget är känd, men
numera är det lugnt vid spelplatsen, uppenbarligen till
följd av kalhyggen på området. Rovfåglar som häckade
på det område som planeras för en vindkraftspark sommaren 2009 var enligt terrängundersökningar samt information från lokala fågelskådare åtminstone duvhök samt
av ugglearterna slag- och pärluggla. Sammanlagt tre kända platser där duvhök häckar finns i projektområdets närhet. En av dem finns i de mellersta delarna av det planerade vindkraftsområdet och två i kantområdena. Andra
rovfåglar som har häckat i Norrskogsområdet under tidigare år är åtminstone sparvhök (senaste bofynd år 2007),
ormvråk (boplats uppenbarligen öster om projektområdet) och berguv. Den sistnämnda observerades också
sommaren 2009 vid terrängundersökningen söder om
Kompassberget. Berguvens boplats hittades dock inte på
projektområdet.
Enligt fågelutredningen på området för den planerade vindkraftsparken häckade där sammanlagt 15 olika arter som nämns i skyddsklassificeringarna (Tabell 11‑3). I
klassificeringen av hotsituationen för arter i Finland klassificeras två av dessa arter, göktyta och gransångare, numera som sårbara arter (VU) och fem som hänsynskrävande. Bestånden av hänsynskrävande arter kontrolleras
numera på grund av att förekomsten av dessa arter har
minskat, trots att de ännu inte uppfyller kriterierna för att
vara hotade. Förutom att göktytan finns med i klassificeringen av hotsituationen klassificeras den också som en
hotad art enligt 46 § i naturskyddslagen. Jämsides med
arter som är hotade på riksnivå är arterna tjäder, enkelbeckasin, skogsduva, gök och törnskata, som alla häckar
på Norrskogsområdet, numera klassificerade som regionalt hotade arter i det sydboreala område som omfattar
Sydvästra Finlands och Österbottens kust (zon 2a). Enligt
utredningen häckar totalt åtta arter, som finns upptagna
i EU:s fågeldirektiv, på projektområdet. De skyddsmässigt
betydelsefulla arter som häckar på området är främst arter
som är typiska för grövre barr- och granskog. Beståndet av
dessa arter i Finland har minskat under de senaste åren,
främst till följd av skogsbruksåtgärder samt fragmentering av skogarna. Tidigare har också lavskrika häckat i
Norrskogsområdet. Som mest fanns det 2–3 revir för lavskrika i projektområdets omgivning. Lavskrikornas revir på
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området har dock övergetts under de senaste åren och
inga lavskrikor har observerats efter år 2006. Lavskrika är
en art som kräver en livsmiljö av ödemarkskaraktär. Den
tydligaste orsaken till dess tillbakagång anses vara att de
enhetliga skogsområdena numera har minskat. De övergivna reviren i Närpes avspeglar den utveckling som pågått för hela södra Finlands bestånd av lavskrikor under
den senaste tiden.
I projektplanen är vindkraftverken placerade främst på
kalhyggen samt på områden med ung plantskog, där antalet häckande fågelpar av naturliga orsaker är litet. Enligt
punkträkningarna präglas fågelbeståndet på kraftverkens
förläggningsplatser i regel av de tättingarter som förekommer rikligast på hela projektområdet. De skyddsmässigt viktigaste arterna som observerades i närheten av
kraftverkens förläggningsplatser var gransångare (kraftverk nr 5, 8, 19, 22, 26, 27, 28 och 30), enkelbeckasin (kraftverk nr 3, 8, 14, 19, 24 och 28), spillkråka (kraftverk nr 2, 20
och 24), göktyta (kraftverk nr 27), skogsduva (kraftverk nr
14) samt nötkråka (kraftverk nr 9).

Flyttfåglar
Fågelflyttningen på Norrskogsområdet är huvudsakligen
tämligen spridd och antalet flyttande individer av olika
arter på området är därför inte speciellt stort. Den spridda flyttningen förklaras av områdets allmänna skogskaraktär samt att ledlinjer som kunde styra flyttningen (bl.a.
åsar, breda åfåror) saknas. Den här bristen begränsar flyttningen rakt över området. I geografiskt hänseende ligger
Norrskogsområdet nära Bottniska vikens strandzon, som
är en viktig flyttningsled för många sjö- och måsfåglar
samt bl.a. lommar på vårarna och höstarna. Det antal av
dessa arter som flyttar över skogbevuxna områden i den
inre delen av landet är dock litet. Fågelflyttningen följer
förutom Bottniska vikens kust också Närpes å, som finns
öster om Norrskogen och som utgör ett huvudstråk speciellt för arter som sträcker över land.
Stora fågelarter som årligen sträcker över projektområdet i Norrskogen är bl.a. sångsvan, sädgås samt trana,
men antalet av dessa är som helhet relativt litet, med un-

Tabell 11‑3. Arter som häckar i närheten av projektområdet i Norrskogen och är betydelsefulla i skyddshänseende. Riklighet = artens riklighet
på projektområdet, - = osäkert om arten häckar på området, + = 1−5 häckande par, ++ = 5−10 häckande par, +++ = mer än 10 häckande par.
Artens hotsituation = artens klassificerade hotsituation i Finland, NT = hänsynskrävande art, RT = regionalt hotad art i Sydvästra Finlands och
Österbottens sydboreala kustzon (zon 2a). Naturskyddslagen = hotade och särskilt skyddade arter enligt naturskyddslagen 46 § och 47 §, U =
hotad art. Fågeldirektivet = art som nämns i bilaga I till EU:s fågeldirektiv.
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Art

Riklighet

Hotsituation

Naturskyddslagen

Fågeldirektivet

Järpe (Bonasa bonasia)

+

-

-

x

Orre (Tetrao tetrix)

+

NT

-

x

Tjäder (T. urogallus)

+

NT, RT

-

x

Enkelbeckasin (Gallinago gallinago)

++

RT

-

-

Gök (Cuculus canorus)

++

NT

-

-

Skogsduva (Columba oenas)

+

RT

-

-

Slaguggla (Strix uralensis)

+

-

-

x

Pärluggla (Aegolius funereus)

+

-

-

x

Berguv (Bubo bubo)

-

-

-

x

Göktyta (Jynx torquilla)

+

VU

U

-

Spillkråka (Dryocopus martius)

+

-

-

x

Buskskvätta (Saxicola rubetra)

++

NT

-

-

Gransångare (Phylloscopus collybita)

++

VU

-

-

Törnskata (Lanius collurio)

+

NT

-

x

dantag av transträcken på hösten. Svanarna och gässen
sträcker ofta i en bred front över land, vilket tydligt minskar antalet individer utanför de största samlingsområdena eller de viktigaste ledlinjerna. Enligt observationerna i
Norrskogen går flyttsträcken av gäss- och svanflockar huvudsakligen öster om området i närheten av Närpes å. Via
projektområdet flyttar enligt observationerna förutom
svanar och gäss också ett litet antal arter som är typiska
för åkermiljöer (bl.a. ringduva och tofsvipa) samt dagrovfåglar (bl.a. ormvråk och fjällvråk). Mängderna av dessa arter påverkas sannolikt delvis av åkerområdena i projektområdets omgivning. Dessa arters flyttning är dock liksom för svanar och gäss huvudsakligen koncentrerad till
de enhetliga åkerområdena vid Närpes å. Jämsides med
flyttfåglarna rör sig också måttliga mängder av måsar på
Norrskogsområdet under sommarmånaderna. Måsarna
lockas speciellt av pälsfarmerna i närheten av området.
Farmerna utgör ett viktigt födoområde för skratt- och fiskmåsar som häckar vid de små sjöarna i projektområdets
omgivning och vid kustvikarna.
Den viktigaste arten på projektområdet under höstflyttningen är tranan, som ofta sträcker mycket koncentrerat via norra Österbotten, Suomenselkä och Österbotten.
Vid flyttningen utnyttjar tranorna stigande luftströmmar
som uppkommer vid markytan, dvs. termiker. Därför flyttar de gärna över land. Då höstflyttningen studerades under MKB-förfarandets gång observerades sammanlagt
cirka 1 300 flyttande tranor, av vilka största delen dock
sträckte öster om projektområdet. Vindarna påverkar tydligt tranornas flyttstråk. Därför kan antalet tranor på projektområdet variera mycket mellan olika år och olika dagar. Antalet flyttande tranor vid Bottniska vikens kustzon
är som störst vid ostlig och nordostlig vind som styr tranorna längre västerut. Över land flyger tranorna och dagrovfåglarna vanligen mycket högt, då de bärs av uppåtgående luftströmmar dvs. termiker. Då sträcker de betydligt över den höjd där vindkraftverkens rotorblad rör sig.
Havsörnar rör sig regelbundet i Norrskogsområdet under
vår- och höstflyttningen, men de individer som observeras är i allmänhet bara enstaka fåglar. Observationerna
gällde, med tanke på flygriktningarna, sannolikt individer
som delvis häckar i Närpesområdet. Havsörnarna på området flyger vanligen på den höjd där vindkraftverkens rotorblad rör sig.
På projektområdet finns inga rast- eller födoområden
som är viktiga med tanke på flyttfåglarna och som kunde påtagligt öka fåglarnas flygaktivitet på vindkraftver-

kens område under vår- eller höstflyttningen. Närmaste
kända samlingsområden finns öster om projektområdet intill Närpes å, där stora mängder sädgäss och tranor tidvis ses. Åkrarna intill Närpes å hör dock inte till de
samlingsområden som är värdefulla på landskaps- eller
riksnivå. Dessutom samlas tranor på höstarna för att äta
också på åkerområdena vid Nixmossen, men antalet tranor där är i allmänhet mindre än på ovannämnda område. Hösten 2009 sågs som mest en flock med 160 tranor
som sökte föda på området. Andra fåglar som söker föda
på Nixmossen förutom tranorna är på sensommaren ofta
små mängder grågäss, som kommer från kustområdena
för att äta på åkrarna i området.

11.5.4 Konsekvenserna av ALT 1 och ALT 2
11.5.4.1 Konsekvenser för fågelbeståndet under
byggtiden
Landbaserade vindkraftsparker påverkar i allmänhet projektområdets fågelbestånd mest via förändringarna av
livsmiljön. Förändringar kan uppkomma inte bara på
grund av vindkraftverken utan också av servicevägarna
samt de kraftledningar som behövs för elöverföringen.
Vindkraftsområdet i Norrskogen byggs på ett område karakteriserat av främst tall- eller grandominerade ekonomiskogar som enligt den fågelutredning som gjorts inte
innehåller några speciellt värdefulla objekt i fråga om fågelbestånd. Största delen av vindkraftverken placeras i
unga gallringsbestånd eller på kalhyggen där det häckande fågelbeståndet redan är starkt påverkat av skogsbruksåtgärder. Förändringarna av livsmiljön då vindkraftverken
byggs blir därför av liten betydelse. Vindkraftverkens servicevägar har planerats enligt samma principer, dvs. de
dras över markområden som är av mindre värde för fåglarna samt bl.a. längs gamla körstråk. De känsligaste områdena beträffande förändringar av livsmiljön är i synnerhet grövre gran- och blandskogar, där det häckande fågelbeståndet är mångsidigare än på områden där skogsbruksåtgärder vidtagits. I de grövre bestånden finns också
de rovfågelrevir som observerats på området. De avverkningar och byggnadsåtgärder som behövs på dessa områden har dock minimerats i samband med projektplaneringen. Förändringarna av livsmiljöerna till följd av projektet på de områden som är viktigast för fågelbeståndet kan
därför bedömas bli av ringa betydelse.
Medan vindkraftsparken byggs kommer den mänskliga verksamheten och därmed störningarna (bl.a. bull-
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ret) på projektområdet att öka, vilket också kan påverka
de fågelarter som häckar på området. Störningarna till
följd av byggverksamheten kommer främst att drabba de
områden där vindkraftverken och tillhörande konstruktioner byggs. Dessa konsekvenser uppskattas därför beröra främst byggområdenas näromgivning. Ett undantag är främst eventuellt pålnings- och sprängningsarbete
som kan behövas. Bullret från sådana arbeten kan sträcka
sig över ett större område. I allmänhet har de vanligaste
skogsarterna (bl. tättingar) visat sig tåla störningar i form
av traditionellt byggarbete ganska bra, förutsatt att byggarbetet inte direkt drabbar deras häckningsmiljö utan att
lämpliga skogsområden för deras reproduktion lämnas
orörda runt häckningsplatserna. De arter som är känsligast för påverkan under projektets byggtid bedöms vara
de stora rovfåglar som häckar på området, duvhök och
berguv samt också tjäder. Under häckningstiden undviker dessa arter i allmänhet områden som är i aktiv mänsklig användning. Störningar och mänsklig verksamhet under byggtiden kan påverka de här arternas reproduktion.
Störningarnas omfattning då vindkraftsparken byggs kan
påverkas genom noggrann planering av tidpunkten för
vindkraftverksbyggena. Fåglarnas häckningstid infaller
huvudsakligen mellan slutet av maj och juni. Då borde
onödig verksamhet undvikas speciellt i närheten av rovfåglars och skyddsmässigt värdefulla arters häckningsplatser.
11.5.4.2 Vindkraftsparkens inverkan på
fågelbeståndet under driften
Häckande fågelbestånd
Det har gjorts omfattande undersökningar runtom i världen om hur vindkraftverk på land påverkar områdets häckande fåglar. Vanligen har ingen påtaglig skillnad märkts i
det häckande fågelbeståndet på vindkraftsparkernas områden före och efter kraftverksbyggena. Därför kan vindkraftsparkerna allmänt taget anses ha liten inverkan på
förläggningsområdets häckande fågelbestånd och dess
artsammansättning. Till exempel Kerlinger (2000) observerade i sina undersökningar inte att en vindkraftspark
skulle medföra några kännbara förändringar i det häckande fågelbeståndet i ett skogbevuxet vindkraftsområde.
De förändringar som märktes i undersökningen berodde
inte på själva vindkraftverken utan främst på att skogsmiljön allmänt taget fragmenterades. Det här märktes speciellt genom att förekomsten av arter som trivs vid kan-
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terna av skogsområden blev rikligare, medan förekomsten av arter som trivs i enhetliga skogs- och ödemarksområden minskade. I en miljö av jämn kvalitet kan dessa
konsekvenser vanligen jämföras med de förändringar i fågelbeståndet som normala skogsbruksåtgärder förorsakar. Motsvarande resultat har också fåtts i anslutning till
vindkraftsparker som byggts på olika håll i Europa, bl.a. i
Tyskland och Skottland. På många håll i Finland har skogsbruket minskat reproduktionsmöjligheterna för arter som
föredrar ödemarksområden. Därför betraktas många av
dem nu i Finland som hänsynskrävande arter (bl.a. skogshönsfåglar, lavskrika). Genom val av vindkraftverkens förläggningsplatser kan man å andra sidan numera påverka den fragmentering av skogarna som en vindkraftspark
kan förorsaka samt levnadsmöjligheterna för de arter som
speciellt föredrar gamla skogar. Därför kan dessa konsekvenser också minskas genom effektiv projektplanering.
På projektområdet i Norrskogen placeras vindkraftverken främst på områden som är av mindre värde för fåglarna (kalhyggen, unga plantskogar) och som redan nu har
litet antal häckande fåglar. Det häckande fågelbeståndet
på området är huvudsakligen arter som är vanliga i barroch blandskogar och som också förekommer allmänt omkring projektområdet. Därför blir projektets inverkan på
det häckande fågelbeståndet sannolikt av liten betydelse. Av de arter som häckar på projektområdet kan man
uppskatta att de känsligaste i fråga om konsekvenserna
av det planerade projektet är ovannämnda stora rovfåglar, alltså duvhök och berguv, samt av de arter som undviker mänsklig bosättning främst tjäder. Med tanke på de
störningar som vindkraftverken kommer att orsaka under
driften ligger duvhökens kända boplatser ganska långt
från de planerade vindkraftverken (som närmast på 480
meters avstånd). Därför kan störningarna uppskattas bli
små. Det finns dock också andra faktorer än de egentliga
vindkraftverken som kan påverka störningarnas omfattning, i synnerhet skogsbruk som bedrivs på området. Det
här kan förstärka de eventuella konsekvenserna av vindkraftverken. I kartläggningarna av fågelbeståndet har det
inte gått att fastställa exakt var berguven har sin boplats.
Därför är det svårt att bedöma dess läge i förhållande till
vindkraftverken.
På projektområdet har det tidigare också funnits häckande lavskrikor. För att de ska fortplanta sig krävs speciellt
att skogsområdena bibehålls enhetliga. Under de senaste

åren har inga lavskrikor observerats på projektområdet.
Därför är det svårt att noggrant bedöma hur den här arten
kommer att påverkas. Potentiella häckningsmiljöer för lavskrikor finns i de grövre granskogar som fortfarande finns
på projektområdet. Dessa kommer inte nämnvärt att påverkas av att vindkraftverken byggs. Mängden gamla skogar och fragmenteringen av skogsområdena på projektområdet påverkas numera betydligt mera av de allmänna
skogsbruksåtgärderna på området. I jämförelse med dem
är projektets konsekvenser små.
Största delen av de arter som häckar på projektområdet söker sin föda främst nära markytan, vilket minskar risken för att de ska kollidera med vindkraftverken. Till exempel tättingarna och hönsfåglarna flyger under häckningstiden endast sällan ovanför den höjd där vindkraftverkens
rotorblad rör sig (beroende på tornets höjd som lägst på
60–65 meters höjd). Därför kan det anses vara osannolikt att de här arterna ska kollidera med rotorbladen. Av
de arter som förekommer på projektområdet är kollisioner möjliga främst för de rovfåglar och måsar som flyger
på området, eftersom de ofta flyger också ovanför trädtopparna. Av de arter som häckar i Norrskogsområdet livnär sig duvhöken på fåglar. Därför jagar den främst inne
i skogen och kretsar sällan längre stunder på den höjd
där vindkraftverkens rotorblad rör sig, med undantag av
speltiden på våren. I USA och Mellaneuropa har man observerat att vindkraftverkens fundament i åkermiljö och
på andra öppna platser lockar till sig smågnagare, eftersom fundamenten erbjuder skyddade platser. Detta har i
sin tur ökat rovfåglarnas aktivitet i närheten av vindkraftverken, i jakt på smågnagare, varvid omfattande rovfågeldöd har noterats. I skogsmiljö är motsvarande fenomen
dock osannolikt, eftersom det finns rikligt med naturliga
skyddsplatser för små däggdjur på hela projektområdet.
Rovfåglar som rör sig på projektområdet under både
flyttnings- och häckningstiden är enstaka havsörnar, som
bl.a. enligt norska Smølas observationer bedöms vara en
av de fågelarter som är utsatta för risk att kollidera med
vindkraftverken. I omgivningen kring Norrskogen har
havsörnar inga kända boträd och där finns inga födoområden som arten föredrar. Därför tillbringar havsörnarna
endast sällan någon tid i närheten av de planerade vindkraftverken. Det här minskar risken för att de ska kollidera med vindkraftverken. I allmänhet har kollisionsriskerna bedömts vara störst för rovfåglar under jaktflykt, då de
inte nödvändigtvis ger akt på sin omgivning hela tiden

utan koncentrerar sig på sitt byte (bl.a. Orloff & Flannery
1992, Madders & Whitfield 2006). Havsörnens jaktmöjligheter i Norrskogen är dock tämligen små på grund av skogen samt avsaknaden av vattendrag. De havsörnar som
flyger över projektområdet jagar därför inte aktivt utan är
på väg någonstans, varvid kollisionsrisken för dem sannolikt är mindre.
För de häckande fåglarna är skillnaden mellan den ursprungliga (ALT 1) och den nya projektplanen (ALT 2) obetydlig, eftersom ändringarna i planen gäller områden som
är av mindre värde för fåglarna.
Flyttfåglar
Den planerade vindkraftsparken i Norrskogen placeras
huvudsakligen på skogbevuxet område och inte på något flyttstråk som är viktigt för fågelflyttningen. På vårarna
kan dock små mängder gäss och svanar och även dagrovfåglar flytta genom området. Under sin flyttning flyger dessa ofta nära en höjd som medför risk för kollisioner med vindkraftverken. Kollisionsdödligheten vid vindkraftverken torde dock som helhet bli liten på grund av
den obetydliga flyttningen genom området samt också
fåglarnas förmåga att upptäcka hinder på flygstråket, t.ex.
vindkraftverk, och väja för dem i tid utan att någon verklig
kollisionsrisk uppstår. Det här antagandet kan enligt uppföljningar vid redan byggda vindkraftsparker antas gälla
för stora arter, bl.a. gäss. I uppföljningen av kollisionsdödligheten har endast sporadiska dödsfall observerats oberoende av antalet gäss på området och deras flygaktivitet
(Fernley 2007). Till exempel på vindkraftsområdet Top of
Iowa i USA har man under två års uppföljning inte upptäckt ett enda dödsfall orsakat av kollision, fastän 30 000–
40 000 kanadagäss söker föda på området och i dess omgivning varje höst.
Tranornas och rovfåglarnas flyttsträck går över land, i
regel på mycket hög höjd ovanför vindkraftverkens rotorblad, vilket minskar risken för att de ska kollidera med
kraftverkens rotorblad. Kollisionsriskerna är i allmänhet
som störst vid dåligt väder (t.ex. dimma, regn), då fåglarna
kan ha sämre möjligheter att upptäcka vindkraftverken på
tillräckligt långt håll. Å andra sidan sträcker speciellt rovfåglarna och tranorna både på våren och hösten främst
under dagar med klart väder och medvind, varvid de här
arterna effektivare kan utnyttja både de rådande vindarna
och de stigande luftströmmarna från markytan. Vid regn,
då kollisionsriskerna är störst, sträcker de här arterna i be-
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tydligt mindre omfattning, vilket minskar det antal fåglar
som flyger genom vindkraftsområdet vid dåligt väder.
Det finns ingen påtaglig skillnad mellan de bedömda
projektalternativen, eftersom fågelstråken över området
är mycket spridda.

11.5.5 Elöverföringens inverkan på
fågelbeståndet
Vindkraftverken ansluts till elnätet via en luftledning som
dras från projektområdet till den 110 kV kraftledning som
går öster om projektområdet intill Närpes å. Den planerade ledningskorridoren på projektområdet dras i närheten
av en slagugglas kända boplats. Därför kan den nya kraftledningen öka risken för att boplatsen ska bli övergiven. I
övrigt finns inga kända boplatser för stora rovfåglar eller
förekomster av hotade arter på kraftledningsområdet.
Den planerade kraftledningen dras huvudsakligen i
en skogbevuxen miljö. Därför medför den ingen påtaglig kollisionsrisk för flyttfåglarna. Ett undantag är dock ledningssträckningens östra delar, där terrängkorridoren delvis dras över åkerområdena vid Närpes å. Fågelflyttningen
över land i Närpes är koncentrerad till Närpes å och de
omgivande åkrarna (bl.a. Yttermark). Därför ser man ofta
betydande mängder rastande flyttfåglar, bl.a. tranor och
sädgäss, på åkrarna i närheten av ån under flyttningstiden.
För de fåglar som flyger längs Närpes å ligger den planerade kraftledningen i tvärriktningen i förhållande till flyttsträcket. Därför kan kraftledningen öka kollisionsrisken
för de fåglar som följer ån. Det har redan tidigare byggts
en 110 kV kraftledning på området. Den ledning som ska
byggas i anslutning till vindkraftsprojektet kommer att anslutas till den ledningen.

11.5.6 Projektet genomförs inte ALT 0
I en situation enligt nollalternativet kommer det häckande fågelbeståndet på projektområdet att förbli oförändrat. Projektområdet ligger i sin helhet på ett område som
används för skogsbruk. Därför kommer områdets fågelbestånd sannolikt att drabbas av konsekvenser som delvis
är jämförbara med vindkraftsprojektet till följd av skogsbruksåtgärder på området.
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11.5.7 Metoder att minska och lindra de negativa
konsekvenserna
Med tanke på vindkraftsparkens inverkan på fågelbeståndet är det viktigt att kraftverken och de behövliga servicevägarna planeras omsorgsfullt. Miljökonsekvenserna av
den planerade vindkraftsparken i Norrskogen med tanke på häckande fåglar kan undvikas speciellt genom att
kraftverken inte ska placeras i de grövre granskogsområdena, som är värdefullast för fåglarna, och inte heller i
omedelbar närhet av rovfåglarnas kända häckningsplatser. Genom val av förläggningsplats samt planering av de
egentliga byggåtgärderna och efterbehandling av området kan man också förhindra att påverkan på fågelbeståndet uppstår och blir bestående. Då kraftverken byggs
borde man undvika onödiga markbearbetningsåtgärder
och begränsa byggåtgärderna till ett så litet område som
möjligt kring förläggningsplatsen. Man ska också bereda
sig på att förläggningsområdena kräver efterbehandling
och att vegetationen eventuellt ska återställas (i den mån
detta är möjligt).
Förutom genom val av förläggningsplatser kan man
också påverka kollisionsriskerna för fåglarna med hjälp av
kraftverkens tekniska egenskaper och färgsättning. I stället för rent vita kraftverkskonstruktioner har figurer i olika färger på rotorbladen i någon mån konstaterats göra
det lättare att urskilja vindkraftverken från det omgivande landskapet. Undersökningar av de bästa färgmönstren har dock inte gett entydiga resultat. Därför kan inga
noggranna anvisningar om färgsättningen av rotorbladen
ges. Om vindkraftverken görs synligare kan det i sin tur
öka landskapspåverkan för människorna, då kraftverken
kan urskiljas på längre avstånd.
Viktigare än färgsättningen av vindkraftverken med
tanke på kollisionsdödligheten är planeringen av kraftverkens belysning nattetid så att den massdöd av fåglar
som har observerats till exempel vid fyrar nattetid kan
undvikas. Speciellt strålkastare med hög effekt uppåt och
åt sidorna borde undvikas på vindkraftverkens konstruktioner. Kraftverken ska utrustas endast med de flyghinderljus som är nödvändiga för flygsäkerheten.
För att minimera kollisionsrisken vid vindkraftverken
borde man i planeringen av dem undvika att göra dem
lockande som sittplatser för fåglar. Det har observerats att

flera fågel- och fladdermusarter utnyttjar vindkraftverkens
utskjutande delar, stödjande fackverk och master som
sittplatser, vilket kan öka deras flygaktivitet i närheten av
kraftverkens rotorblad. Därför borde vindkraftverken planeras med användning av släta ytor och så att t.ex. master och stödvajrar i mån av möjlighet undviks. Störningar
medan vindkraftsparken byggs och under dess drift kan
beträffande fåglarna minskas speciellt genom noggrann
planering av bygg- och servicearbetena samt val av lämplig tidpunkt för dem. Viktiga livsmiljöer med tanke på fåglarna samt skyddsmässigt viktiga arters boplatser borde
beaktas också då enskilda kraftverk byggs så att onödig
mänsklig verksamhet och trafik undviks i närheten av
dessa områden. Sådana områden på projektområdet i
Norrskogen är bl.a. de grövre granskogarna samt duvhökens och slagugglans kända boplatser.

11.5.8 Bedömningens osäkerhetsfaktorer
Konsekvensbedömningen i fråga om fågelbestånd är i
första hand baserad på forskning runtom i världen om hur
vindkraftverk påverkar de här artgrupperna. Osäkerheten
i bedömningen gäller främst hur väl forskningsrön från
andra platser kan tillämpas på det nu undersökta projektet med tanke på områdesskillnader och artspecifika skillnader. För att undvika osäkerhetsfaktorer utnyttjades i första hand undersökningar i vindkraftsparker som liknar det
projekt som nu bedöms. Mest undersökningar har dock
gjorts i USA, där fågelarterna i någon mån avviker från arterna i Europa. Trots skillnader mellan kontinenterna avviker arternas egenskaper samt bl.a. deras beteende då de
söker föda sannolikt inte nämnvärt, då man jämför arter
inom samma släkte. Med den noggrannhet som krävs för
bedömningen går det därför att generalisera resultaten
av undersökningarna.
För bedömningen av konsekvenserna för fågelbeståndet gjordes en utredning av häckande fåglar på projektområdet med beaktande av inte bara grundarterna utan
också bl.a. de ugglor och andra rovfåglar som förekommer
på området. Beträffande den utredning av häckande fåglar som gjorts gäller osäkerhetsfaktorerna främst de metoder som användes i utredningen, antalet räkningsgånger
samt väderförhållandena vid tidpunkten för räkningarna.
Dessa faktorer kan påverka den andel av det inventerade områdets häckande fåglar som man lyckas observera
under terrängarbetet. Kraftverkens förläggningsområden

har dock huvudsakligen ett litet fågelbestånd och är av
mindre värde med tanke på skyddsåtgärder. Därför är osäkerhetsfaktorerna sannolikt av liten betydelse med tanke
på bedömningens slutresultat. Det finns inga exakta uppgifter om antalet fåglar som flyttar genom området, så
det har inte gått att utförligt uppskatta bl.a. fåglarnas kollisionsrisker. Utgående från projektområdets läge samt de
observationer av fågelflyttningen som har gjorts på området kunde man dock bedöma att området är av liten betydelse för fågelflyttningen. Därför är osäkerhetsfaktorerna
betydelse sannolikt ringa med tanke på slutsatserna.

11.6 Naturskydd och naturens
mångfald
11.6.1 Utgångsinformation och
bedömningsmetoder
11.6.1.1 Natura 2000-områden, andra
naturskyddsområden och områden som hör till
naturskyddsprogram
Vindkraftsparkens inverkan på naturskyddsområdena
samt bl.a. de objekt som hör till nätverket Natura 2000
och finns i närheten av projektområdet har bedömts utgående från befintlig information. Vid bedömningen har
följande källor utnyttjats:
Miljöförvaltningens miljö- och geoinformationstjänst
OIVA
• Information om Natura 2000-områdena enligt webbsidan för ELY-centralen i Södra Österbotten
• Översiktsplan för skötsel och användning av Natura
2000-områden Västra Finlands miljöcentrals rapporter
3/2009
• Viktiga fågelområden i Finland, FINIBA
•

11.6.1.2 Arter i habitatdirektivets bilagor II och IV,
samt hotade arter
Av de arter som nämns i habitatdirektivets bilaga IV har
flygekorren granskats. Dessutom har fladdermössens förekomst på området granskats på livsmiljönivå (skilda
stycken följer). Dessa arter har valts att granskas eftersom
vindkraftsbyggandet kan ha inverkan på ställen som dessa arter använder för fortplantining och vila.
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Sitationen för hotade arter har granskats från databasen
över hotade arter (Eliölajit-tietojärjestelmä) som upprätthålls av Finlands miljöcentral (registerutrdrag 28.4.2009).

begrunda de livsmiljöer som passar fladdermöss på området och i närheten. Bedömningen är gjord på basen av
information i litteraturen och olika arters krav på livsmiljö.

11.6.1.2.1 Flygekorrar
Förekomsten av flygekorrar på projektområdet utreddes
genom vandringar i terrängen 12–13.5 och 28.5.2009.
Utredningarna koncentrerades till de kända preliminära platserna för vindkraftverken och servicevägarna och
dessas närhet. Förutom vindkraftverkens förläggningsplatser undersöktes också områden som valts utgående
från kartor och flygfoton och som verkade kunna vara potentiella livsmiljöer för flygekorrar (kantskogar intill åkrar,
stränder vid småvatten, grövre granblandskogar).
När det gäller grövre skogar är tallmoar inte en livsmiljö
som flygekorrar föredrar, men de utnyttjas ändå när flygekorrarna ska förflytta sig mellan de olika områden där den
håller till. På vidsträckta områden med kalhyggen, plantoch ungskog är det osannolikt att flygekorrar ska förekomma. Därför undersöktes sådana områden mindre.
Flygekorren är ett nattdjur som det är svårt att upptäcka. Därför kan dess förekomst inte utredas genom synobservationer. Numera är alla kartläggningar av flygekorrar främst baserade på en metod där man söker flygekorrspillning i livsmiljöer som är lämpliga för arten och då
speciellt vid roten av hålträd, de största granarna i skogen
samt vid stora aspar (Sierla m.fl. 2004). Med den här metoden går det inte att få reda på det exakta antalet flygekorrindivider, men det går att fastställa att flygekorrar förekommer i det aktuella skogsområdet.
De fynd av flygekorrspillning som noterades under
terrängbesöken antecknades, fotograferades och registrerades med en GPS-mottagare. Dessutom antecknades
eventuella observationer av boplatser. Avgränsningarna
av de områden som är lämpliga för flygekorre märktes ut
på kartan utgående från observationer i terrängen samt
tolkning av flygfoton och kartor. Flygekorrobservationerna
och de lämpliga livsområden som avgränsats utgående
från observationerna finns utmärkta i figurerna Figur 11
10, Figur 11 11 och Figur 11 12.

11.6.2 Mekanismer för påverkan

11.6.1.2.2 Fladdermöss
En skild fladdermusutredning har inte gjorts på projektområdet, varför detaljerad information inte finns tillgänglig om fladdermusbeståndet på området. De konsekvenser som kan drabba fladdermöss har bedömts genom att
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11.6.2.1 Flygekorrar
Flygekorren (Pteromys volans, VU) är en taigaart som i
Finland lever vid västra kanten av sitt förekomstområde.
Flygekorrar förekommer mest i västra Finland i Vasa kustregion samt i sydvästra Finland. I norra Karelen, Kajanaland
och norra Österbotten är flygekorrbeståndet mest fåtaligt.
Beståndet i Finland uppskattas till sammanlagt cirka
143 000 honor (Hanski m.fl. 2006). Beståndet har minskat sedan 1940-talet och kommer sannolikt att ytterligare
minska i framtiden. Den viktigaste orsaken till flygekorrarnas tillbakagång är avverkningarna av lämplig, grövre
granskog och minskningen av den skogsareal som lämpar sig för flygekorrar.
I den senaste klassificeringen av hotstatus för olika arter i Finland (Rassi m.fl. 2000) hör flygekorren till kategorin
sårbara arter (VU). Klassificeringen är baserad på att beståndet har decimerats. Inom EU förekommer flygekorrar
förutom i Finland endast i Estland där beståndet är mycket litet. Flygekorren hör till de arter som ingår i habitatdirektivets bilaga II och IV(a). I naturskyddslagens 49 § konstateras att ”det är förbjudet att förstöra och försämra fortplantnings- och viloplatser för de djurarter som avses i habitatdirektivets bilaga IV (a)”. Enligt jord- och skogsbruksministeriets och miljöministeriets anvisning från 2004
omfattar flygekorrens fortplantnings- och viloplatser boträd och andra för detta ändamål lämpliga träd på platsen.
I begreppet fortplantnings- och viloplats ingår också träd
i den omedelbara närheten där de kan söka skydd och hitta näring. Den förstörelse av flygekorrens fortplantningsoch viloplatser som avses i naturskyddslagen betyder fällning av träd som kan användas för bobygge och vistelse.
En situation där alla förbindelser till fortplantnings- och
viloplatsen ödeläggs kan också jämställas med förstörelse. En försämring av fortplantnings- och viloplatsen innebär någon sådan åtgärd som väsentligt försvårar flygekorrens möjligheter att leva och söka skydd på den aktuella
platsen. En sådan försämring kan vara till exempel att förbindelsen till träd där flygekorrar brukar söka föda bryts i
samband med förnyelseavverkning. En motsvarande si-

tuation kan uppkomma om det är sannolikt att stormen
efter en avverkning kommer att fälla de träd som är lämpliga som fortplantnings- och viloplatser eller om alla träd
där flygekorrar brukar söka föda på området fälls.
Flygekorren föredrar grövre, grandominerade blandskogar men klarar sig också i yngre skogar, där det finns
tillräckligt med lövträd för att trygga födotillgången samt
hålträd att bygga bo i. I en naturlig livsmiljö finns grova aspar samt granar, alar och björkar. Trädbeståndet i en typisk
skog där flygekorrar kan trivas är av varierande ålder och
bildar flera olika kronskikt. Flygekorrens revir finns ofta vid
foten av berg, intill småvatten och i sluttningar. Om gamla blandskogar saknas föredrar flygekorren kantskog kring
åkrar, strandskogar vid vattendrag och gårdsskogar. En
fullvuxen flygekorrhonas revir omfattar i allmänhet 4-10
hektar, en hanes i genomsnitt cirka 60 hektar. Reviret har
ofta 1-3 kärnområden som kan ligga 100–200 meter från
varandra; på dessa kärnområden söker flygekorrarna föda
och de vistas också huvudsakligen där. Varje flygekorre
har flera bon i olika delar av reviret och använder dem
alla regelbundet. Alla unga honor som fötts på våren och
största delen av hanarna lämnar moderns revir på sensommaren och söker sig till nya områden senast i september. Under vandringen mot nya utbredningsområden
föredrar de unga flygekorrarna grandominerade skogar
men de kan också utnyttja bl.a. grövre plantskog för att
förflytta sig. En flygekorre som har flyttat till ett nytt revir
kan fortplanta sig redan följande vår.
Det finns nästan inga tidigare forskningsrön om hur
flygekorrarna påverkas av vindkraftverk. Då vindkraftsparken byggs kommer en del av projektområdets naturmiljö att förändras till byggd miljö. Konsekvenserna för artens levnadsförhållanden blir då ungefär desamma som
vid andra former av byggnadsverksamhet. Byggandet av
vindkraftverk, servicevägar och kraftledningslinjer kan
leda till att livsmiljöer som är lämpliga för arten går förlorade eller att de splittras samt att trygga förbindelser
bryts. Genom dessa förluster försämras flygekorrens möjligheter att söka skydd och att röra sig från det ena området till det andra när den söker föda eller under fortplantningstiden.
Vindkraftverken orsakar buller och skuggeffekter.
Flygekorren är dock inte särskilt känslig för ljud, vilket
framgår av att den exempelvis bygger bo nära trafikleder med livlig trafik och i den omedelbara närheten av
mänsklig bebyggelse. För att minimera konsekvenserna

av vindkraftsprojektet och som ett villkor för artens fortbestånd ska vindkraftverken, servicevägnätet och kraftledningarna i första hand placeras så att konsekvenserna för
flygekorrens existensmöjligheter blir så små som möjligt.
11.6.2.2 Fladdermöss
Fram till år 2009 har sammanlagt 13 olika fladdermusarter påträffats i Finland. Endast för sex av dem är det
dock känt att de säkert förökar sig i Finland (Tabell 11‑4).
Fladdermöss förekommer främst i de södra och sydvästra delarna av Finland och förekomsten minskar snabbt
mot norr. Största delen av de fladdermusarter som regelbundet påträffas i Finland övervintrar i Finland och tillbringar vintern i dvala. Fladdermössen fortplantar sig i
kolonier som dräktiga honor bildar på sommaren, bl.a. i
hålor, klippskrevor, håligheter i stora träd samt obebodda byggnader. Fladdermössen fortplantar sig tämligen
långsamt, men de kan å andra sidan bli mycket gamla,
vilket gör dem känsliga för förändringar i livsmiljön samt
till exempel ökad vuxendödlighet till följd av vindkraftsparker. De största hoten mot fladdermuspopulationerna
i Finland anses allmänt vara förändringar i livsmiljön till
följd av jord- och skogsbruksåtgärder. Sådana förändringar har kännbart minskar mängden platser i naturen där
fladdermöss kan fortplanta sig och hitta föda samt platser
där de kan gömma sig under dagen. Alla fladdermusarter
i Finland är fridlysta med stöd av 38 § i naturskyddslagen.
Dessutom hör de till de arter som är upptagna i bilaga IV
(a) till EU:s habitatdirektiv. Med stöd av 49 § i naturskyddslagen är det förbjudet att förstöra och försämra sådana arters reproduktions- och viloplatser.
Vindkraftsparkerna påverkar fladdermössen främst via
ökad kollisionsdödlighet bland vuxna individer, medan
förändringarna i livsmiljön och störningarna enligt vad
man nu vet blir tämligen små. Jämsides med de fysiska
kollisionsriskerna kan fladdermössens dödlighet vid vindkraftverk, avvikande från fåglarna, dessutom ökas av fladdermössens större utsatthet för förändringar i lufttrycket
till följd av rotorbladens rotation, i synnerhet snabb sänkning i lufttrycket, vilket i vissa situationer direkt kan leda
till att fladdermöss dör på grund av att luftbubblor bildas i lungorna och skadar blodkärlen samt genom inre
blödningar (s.k. barotrauma). Sambandet mellan dödligheten bland fladdermöss på grund av direkta fysiska kollisioner och dödligheten orsakad av skillnader i lufttrycket
är ännu inte närmare känt, men till exempel i undersök-
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ningar i Kanada konstaterades att totalt 90 % av de fladdermöss som dog vid vindkraftverk led av inre blödningar,
medan fysiska kollisionsskador som kunde förklara dödsfallet hittades endast hos ungefär hälften av de undersökta individerna.
Fladdermössen kan bli utsatta för kollisioner med vindkraftverken främst då de söker föda samt under flyttningsflygningar och kortare flyttningar. Kollisionsdödligheten
till följd av vindkraftverk varierar dock betydligt för fladdermöss liksom för fåglar beroende på vindkraftverkens
läge och deras tekniska egenskaper. Det här visar hur viktig den projektvisa planeringen är också för att minimera
vindkraftsparkens negativa konsekvenser för fladdermössen. Den fladdermusdödlighet som vindkraftverken ger
upphov till är enligt forskningen störst på sensommaren
och början av hösten, som infaller mellan fladdermössens
höstflyttning och flygningarna mellan fortplantningsoch övervintringsområdena. I flera undersökningar i både
USA och Europa har dessutom en beaktansvärd del av de
fladdermöss som kolliderat med rotorbladen konstaterats
höra speciellt till flyttande arter, vilket stöder uppfattningen om att risken att kollidera med vindkraftverk är speciellt stor för fladdermöss under flyttningen. Som orsak till
fladdermössens utsatthet för kollisioner under flyttningen

har föreslagits bl.a. att ekolodning används mindre under
flyttningsflygning än under vanlig jakt samt att vindkraftskonstruktionerna lockar som eventuella viloplatser. Under
flyttningen stannar fladdermössen dessutom också ofta
för att jaga, vilket kan öka det lokala antalet fladdermöss
betydligt samt därigenom öka de eventuella kollisionstalen vid vindkraftsparkerna på grund av den ökade fladdermusaktiviteten i området.

11.6.3 Nuläge
11.6.3.1 Natura 2000-områden och andra
naturskyddsområden
11.6.3.1.1 Risnäsmossen
Naturaområdet Risnäsmossen (FI0800020) ligger nära
gränsen mellan Närpes och Korsnäs cirka sju kilometer nordost om projektområdet. Naturaområdets areal
är 727 hektar och det är skyddat med stöd av habitatdirektivet (SCI, Sites of Community Importance). Området
hör till basprogrammet för myrskyddet (RisnäsmossenÖstramossen SSO100266) och Naturaområdes skydd har
genomförts genom upprättande av privata skyddsområden.

Tabell 11‑4. Fladdermusarter som förekommer i Finland och deras förekomst enligt EUROBATS-rapporten. Uppgifterna i tabellen har
kompletterats enligt Salovaara (2007) och Lappalainen (2008). De arter som är markerade med en stjärna övervintrar veterligen inte i
Finland.
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Art

Artens förekomst i Finland

Vattenfladdermus (Myotis daubentonii)

I södra och mellersta Finland till 63-64°N

Dammfladdermus (M. dasycneme)

Ställvis i södra Finland (1 observerad övervintring 2002, två individer observerades sommaren 2006)

Brandts mustaschfladdermus (M. brandtii)

I södra och mellersta Finland till 63-64°N

Mustaschfladdermus (M. mystacinus)

I södra och mellersta Finland till 64-65°N

Fransfladdermus (M. nattereri)

Sällsynt i södra Finland

*Stor fladdermus (Nyctalus noctula)

Fläckvis i södra Finland

Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii)

I hela landet

*Sydfladdermus (E. serotinus)

Sällsynt, en observation i Hangö 2008

*Gråskimlig fladdermus (Vespertilio murinus)

Fläckvis i södra Finland

*Pipistrell (Pipistrellus pipistrellus)

Fläckvis i södra Finland (första observationen 2001)

*Dvärgfladdermus (Pipistrellus pygmaeus)

Ställvis i södra Finland (första observationen 2007)

*Trollfladdermus (Pipistrellus nathusii)

Ställvis i södra Finland

Långörad fladdermus (Plecotus auritus)

I södra och mellersta Finland till 63°N

Risnäsmossen är en platåartad, koncentrisk högmosse som hör till södra Finlands högmossar. Mossen består av två olika områden, Risnäsmossen i väster och
Östra Risnäsmossen i öster. På Risnäsmossen finns det
fågelrika Risnästräsket. De viktigaste mosstyperna på
Risnäsmossen är lågstarrmosse och fuscum-tallmosse.
Östra Risnäsmossen består av fuscum-tallmosse och öppen mosse. Vid områdets kanter finns tallmyrar i naturtillstånd, fastän en del av utdikningen har medfört en allvarlig
dränering av området. I anslutning till Östra Risnäsmossen
finns dessutom några betydelsefulla objekt med gammal
barrblandskog.
Av naturtyperna i bilaga I till habitatdirektivet påträffas
högmosse och boreala naturskogar på området. Av arterna i habitatdirektivets bilaga II finns flygekorre på området. Av arterna i fågeldirektivets bilaga I förekommer stenfalk, storlom, trana, brushane, tretåig hackspett, ljungpipare och grönbena. Utöver nyssnämnda arter finns det
en känd förekomst av en hotad art på Risnäsmossen. Av
naturtyperna på området hör högmossarna och boreala
naturskogar till primärt skyddskrävande naturtyper samt
flygekorren på motsvarande sätt till särskilt skyddskrävande arter.
11.6.3.1.2 Hinjärv
Naturaområdet Hinjärv (FI0800059), som ligger på gränsen mellan Närpes och Korsnäs cirka sju kilometer norr
om projektområdet, är skyddat enligt habitatdirektivet
och fågeldirektivet (SCI, SPA Specially Protected Areas).
Skyddsområdets areal är 420 hektar.
Hinjärv är en humushaltig grund sjö. Den södra delen
av sjön är av stor betydelse speciellt som livsmiljö för sjöfåglar. Skyddsvärdet höjs också av de vidsträckta strandsumpskogarna med mångsidig vegetation. Norrmossen
sydväst om Hinjärv är en karg högmosse, vars mellersta
delar är fuscum-tallmosse, lågstarr-tallkärr och lågstarrmosse. Vid sydvästra kanten av Norrmossen finns dessutom ett grövre granbestånd som har bevarats tämligen
väl i naturtillstånd.
Naturtyper enligt habitatdirektivets bilaga I på området
är dystrofa sjöar och småvatten, högmossar, övergångsmyrar och strandmyrar, boreala naturskogar och örtrika
näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ, av vilka de två förstnämnda enligt direktivet räknas som primärt skyddskrävande naturtyper. Av arterna i bilaga I till
fågeldirektivet påträffas blå kärrhök, sångsvan, trana, salskrake, ljungpipare, småfläckig sumphöna och grönbena
på området. På området finns dessutom två hotade arter.

En del av Naturaområdet hör till skyddsprogrammet för
fågelvatten (Hinjärv (södra delen), Långviken, LVO100223).
Skyddet av området i södra delen av Hinjärv har förverkligats genom inrättande av privata skyddsområden. Skydd
av området på Norrmossen har inte genomförts.
11.6.3.1.3 Närpes skärgård
Det vidsträckta Naturaområdet Närpes skärgård
(FI0800135) ligger cirka tio kilometer från projektområdet. Det sträcker sig från en plats norr och sydost om
Kaskö ända till kusten utanför Korsholm. Områdets areal
är 11 828 hektar och det är skyddat med stöd av habitat- och fågeldirektivet (SCI, SPA). Största delen av området i Närpes skärgård hör till strandskyddsprogrammet
och Pjelaxfjärden ingår i det nationella skyddsprogrammet för fågelvatten. Privata skyddsområden har inrättats
på Svartön, Grytskäret samt Harvungön.
Naturaområdet omfattar stora öar och småskaliga skärgårdsområden såsom Kaldonskär, Grytskäret och en del
av Harvungön. Naturen på Grytskäret, som ligger ungefär
mitt på området, är mångsidig. På området förekommer
karga stränder med sparsam vegetation, strandlundar
och kala kobbar och steniga skär. Den sydligaste delen,
Kaldonskär, är en småskalig skärgård bestående av nästan trädlösa klippholmar och skär. Området har ett värdefullt fågelbestånd och representerar en unik landskapstyp. Pjelax strandängar, som har uppkommit längst inne
i Pjelaxfjärden, är värdefulla beträffande både landskapet
och fågelbeståndet. Strandängarna och de omgivande
grunda vattenområdena erbjuder sjöfåglar och vadare
rastplatser under flyttningen samt häckningsområden.
En av de få återstående grövre naturskogarna vid landhöjningskust finns på Svartön utanför Pjelaxfjärden.
Naturtyper som ingår i habitatdirektivets bilaga I och
förekommer på området är åmynningar, laguner, boreala skär och holmar av Östersjötyp, havsstrandängar av
Östersjötyp, urkalkade permanenta sanddyner med kråkris Empetrum nigrum, *boreala naturskogar, naturliga primärskogar vid landhöjningskuster. Alla ovannämnda naturtyper med undantag av boreala skär och holmar av
Östersjötyp räknas enligt habitatdirektivet som primärt
skyddskrävande naturtyper. Fåglar som ingår i fågeldirektivets bilaga I och förekommer på området är jorduggla,
blå kärrhök, ängshök, sångsvan, spillkråka, trana, salskrake, brushane, ljungpipare och grönbena. På området förekommer dessutom två hotade arter.
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Norrskogen
Vindkraftpark / Tuulivoimapuisto

Projektområde
Hankealue

Natura 2000-område / Natura 2000-alue
skyddsområde på privat mark / yksityinen luonnonsuojelualue
syddsprogrammet för myrar / soidensuojeluohjelman alue
0

5 km

skyddsprogrammet för stränder / rantojen suojeluohjelman alue
skyddsprogrammet för fågelvatten / lintuvesien suojeluohjelman alue

Figur 11‑8. Naturskyddsområden i närheten av projektområdet.
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11.6.3.2 Arter i habitatdirektivets bilagor II och IV, samt
hotade arter
Enligt databasen över hotade arter (Eliölajittietojärjestelmä) som upprätthålls av Finlands miljöcentral har det gjorts en observation år 2004 av en hotad art
(VU), flygekorren, som nämns i habitatdirektivets bilagor
II och IV. Flyekorrens förekomst på området har granskats
i följande stycke.
Det är inte känt att några andra än ovannämnda hotade arter skulle förekomma på projektområdet. Enligt uppgifter från den lokala jaktvårdsföreningen rör sig stora rovdjur, främst lodjur, sporadiskt på området. Området utgör
dock inget permanent revir för lodjuren.
11.6.3.2.1 Flygekorrar
Projektområdets allmänna drag
På projektområdet finns vissa livsmiljöer som flygekorrar
typiskt brukar föredra såsom grövre granblandskog, områden längs diken och kantskogar intill åkrar. På grund
av intensiva skogsvårdsåtgärder såsom omfattande gallrings- och slutavverkningar och ställvis mycket tät fastighetsindelning är skogsfigurerna på projektområdet dock
små och splittrade. I de vidsträckta grövre granbestånden
främst i projektområdets norra och sydöstra del samt öster
om Fälismossberget förekommer inte just några lövträd
som ger flygekorrarna föda och boplatser. Tallskogarna,
som är vanliga på projektområdets bergiga delar, är inte
heller typiska livsmiljöer för flygekorrar.
Områden där flygekorrar finns observerades på projektområdet på små arealer av grövre granskog med inslag av asp och vårtbjörk. Områden med flygekorrar observerades dessutom i projektområdets södra del i skogskanterna vid åkrarna på Nixmossen. De områden där spår
av flygekorrar noterades ligger inte på de preliminära
byggplatserna för vindkraftverk eller servicevägar i någotdera alternativet.
1. Området söder om Fälismossen
I området kring dikena söder om Fälismossen finns grövre granskog av blåbärstyp (MT) där det ställvis finns inslag av grov asp och vårtbjörk. Vid roten av enstaka granar
och aspar upptäcktes spillning, från några enstaka kulor
till tiotals, och på området finns enligt terrängundersökningen inte några sådana vilo-, födo- eller boträd som avses i naturskyddslagen 49 §. Det område som lämpar sig
för flygekorre fortsätter utanför projektområdet västerut
där slutavverknings- och kalhyggen gränsar till området

från öster och norr. På området mellan Fälismossen och
Fälismossberget har spillning tidigare visat på förekomst
av flygekorre år 2004 (Finlands miljöcentrals datasystem
Eliölajit, plock ur registret 28.4.2009), vilket tyder på att
området där flygekorrar har förekommit sannolikt har varit betydligt större innan avverkningarna gjordes.
2. Området väster om Bäcklidbäcken
I projektområdets sydvästra del, i skogskanten vid åkerområdena på Nixmossen, upptäcktes rikligt med spår
av flygekorrförekomst. I skogskanten väster om åkern
fanns rikligt med flygekorrspillning vid roten av två aspar.
Dessa träd är enligt observationerna i terrängen sådana
fortplantnings- och viloplatser för flygekorre som avses
i naturskyddslagen 49 §. Dessutom upptäcktes enstaka spillningskulor vid roten av flera aspar och granar. På
förekomstområdet finns grova aspar samt grova granar
och vårtbjörkar. En del av asparna hade hackspettshål. De
skogbevuxna områdena som likt uddar tränger in i åkrarna på södra sidan har liten areal och avgränsas av kalhyggen eller plantbestånd i norr.
3. Området söder om Bäcklidbäcken
Tecken på förekomst av flygekorre upptäcktes också vid
södra delen av Bäcklidbäcken. Intill Bäcklidbäcken i närheten av åkerområdena på Nixmossen finns grövre, frodig
granskog av blåbärs- och harsyra-blåbärstyp (MT, OMT).
Flygekorrspillning upptäcktes, från några enstaka kulor till
tiotals, vid roten av flera granar. Enligt observationerna är
träden inte sådana fortplantnings- och viloplatser för flygekorre som avses i naturskyddslagen 49 §. Det är sannolikt att flygekorren föredrar skogskanterna i omedelbar
närhet av åkerområdena på Nixmossen söder om projektområdet, fastän inga tecken på flygekorrförekomst mera
observerades väster om Bäcklidbäcken.
4. Området nordost om Uggelliden
I mellersta delen av projektområdet, intill sandvägen från
Nixmossvägen mot Rangsbyvägen, hittades spillning,
från enstaka kulor till tiotals, vid roten av flera granar och
en asp. Öster om vägen hittades rikligt med spillning under en enstaka gran, som enligt observationerna motsvarar kännetecknen för en vilo- och fortplantningsplats för
flygekorre enligt naturskyddslagen 49 §. Områdena karakteriseras av grövre granbestånd av blåbärstyp (MT) genomskurna av skogsdiken. På områdena har granbestånden ett inslag av små mängder asp och vårtbjörk. I en del
av asparna fanns dessutom hål.
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Luonnonsuojelulain 49 §:n mukainen liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka
Yksittäinen papanahavainto
Föröknings- och rastplats för flygekorre enligt Naturskyddslagen 49 §
Enskild observation av spillning

Figur 11‑9. Områden där flygekorren observerats.
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Figur 11‑10. Avgränsning av det område som lämpar sig för flygekorre söder om Fälismossen.
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Figur 11‑11. Avgränsning av område som lämpar sig för flygekorre i området kring Bäcklidbäcken.
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Figur 11‑12. Avgränsning av område som lämpar sig för flygekorre i mellersta delen av projektområdet.
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11.6.3.2.2 Fladdermöss
På projektområdet har ingen separat fladdermusutredning gjorts. Därför finns ingen detaljerad information om
fladdermusbeståndet på området. Nedan har nuläget
för fladdermöss på projektområdet samt områden som
är värdefulla för fladdermöss granskats främst utgående
från olika arters krav på livsmiljö bl.a. med stöd av uppgifter i litteraturen.
De rikligast förekommande fladdermusarterna i
Finland är speciellt nordisk fladdermus, vattenfladdermus, mustaschfladdermus och Brandts mustaschfladdermus samt långörad fladdermus. De arter som har störst
utbredning är nordisk fladdermus samt båda mustaschfladdermusarterna som påträffas allmänt så långt norrut
som i Kvarkenområdet. Vattenfladdermus och långörad
fladdermus, som är vanliga arter i södra Finland, är däremot på det här området mycket nära den norra gränsen
för sitt utbredningsområde, så deras bestånd på området
är antagligen fåtaligt jämfört med ovan nämnda arter. De
fladdermusarter som är mest sällsynta i Finland förekommer främst i södra och sydvästra delarna av Finland och
brukar i allmänhet inte påträffas i höjd med Kvarken.
De arter som mest sannolikt förekommer i
Närpesområdet, nordisk fladdermus samt olika mustaschfladdermusarter, hör till de arter som trivs främst i skogsmiljö. Nordiska fladdermöss ses ofta jaga vid skogskanterna samt ofta också på kalhyggen. Mustaschfladdermusen
och Brandts mustaschfladdermus flyger däremot ogärna
på öppna platser utan håller sig inne i tätare skog. I de
grövre skogarna på projektområdet finns enligt utredningen av fågelbeståndet tämligen mycket gamla hackspettshål, som kunde lämpa sig som gömställen för fladdermöss på dagen samt eventuellt också som fortplantningsplatser för små fladdermuskolonier. Gamla byggnader och kulturmiljöer, som fladdermöss brukar trivas i,
finns dock i mycket begränsad mängd på det planerade
vindkraftsområdet, främst i områdets södra delar kring
Bäckliden och Nixmossen.
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11.6.4 Konsekvenserna av ALT 1 och ALT 2
11.6.4.1 Natura 2000-områden och andra
naturskyddsområden
11.6.4.1.1 Konsekvenser för Naturaområdena och andra
naturskyddsområden under byggtiden
Verksamheten medan vindkraftsparken byggs bedöms
inte påverka de områden som hör till nätverket Natura på
Risnäsmossen, vid Hinjärv eller i Närpes skärgård. De objekt som ingår i nätverket Natura 2000 finns alla på minst
7 kilometers avstånd från det planerade projektområdet.
Därför påverkar byggandet inte de naturtyper som ingår
i habitatdirektivets bilaga I eller förekomsten av arterna i
bilaga II på de här områdena. För de arter som nämns i fågeldirektivets bilaga I bedöms inte heller några olägenheter uppstå under byggtiden.
11.6.4.1.2 Vindkraftsparkens inverkan på
Naturaområdena och andra naturskyddsområden under
driften
Verksamheten då vindkraftsparken är i drift bedöms
inte påverka de områden som hör till nätverket Natura
på Risnäsmossen, vid Hinjärv eller i Närpes skärgård.
Vindkraftverken ger inte upphov till några utsläpp som
kunde påverka naturtyperna i habitatdirektivets bilaga I
eller arterna i bilaga II. Riskerna för de arter som nämns
i fågeldirektivets bilaga I och som förekommer på naturskyddsområdena kan dessutom som helhet i fråga
om projektet betraktas som obetydliga på grund av att
Naturaområdena ligger långt från de planerade vindkraftverken.
11.6.4.2 Flygekorrar
11.6.4.2.1 Konsekvenser för flygekorrarna under
byggtiden
De skogar där flygekorrar förekommer på projektområdet
i Norrskogen ligger inte på de preliminära byggplatserna för vindkraftverk eller servicevägar. De områden där
spår av flygekorrar upptäcktes är i nuläget små arealer
kring odlingsområden, plantbestånd och skogsförnyelseområden. Tre förekomstområden ligger dessutom alldeles i kanten av projektområdet. De preliminära byggplatserna för vindkraftverken eller servicevägarna ligger
inte i någondera projektplanen på en sådan plats att de

observerade fortplantnings- och viloområden som lämpar sig för flygekorre enligt naturskyddslagen 49 § splittras från nuläget och de minskar inte heller påtagligt de
skogsarealer som är lämpliga som livsmiljö för flygekorrar.
Byggområdena hindrar inte heller individernas möjligheter att röra sig mellan olika levnadsområden.
Medan vindkraftsparken byggs blir det dock livlig
mänsklig verksamhet på området och byggarbetet ger
upphov till betydligt mera buller än då vindkraftsparken
är i drift. Flygekorren är dock inte känd för att vara särskilt
känslig för buller. Den förekommer ju i omedelbar närhet
av livligt trafikerade vägar och mänsklig bebyggelse. Till
följd av att människor och maskiner rör sig på området
och buller förekommer under byggtiden är det dock möjligt att flygekorrarna kommer att undvika de delar av sina
revir som ligger i närheten av byggområdena. Då kraftverken 18, 27 och 29 byggs måste man speciellt beakta de områden där flygekorrar förekommer i närheten.
Det rekommenderas att de här områdena avgränsas med
band under byggtiden. I den nya projektplanen föreslås
att kraftverk 29 ska lämnas bort, vilket minskar riskerna för
flygekorrarna i alternativ ALT 2.
11.6.4.2.2 Vindkraftsparkens inverkan på flygekorrarna
under driften
Vindkraftsprojektens inverkan på flygekorrarna och deras
levnadsområden är som störst under byggtiden, medan
inverkan är liten under driften. Under driften orsakar vindkraftverken buller och skuggeffekter, men de bedöms
inte påverka flygekorrarnas existensmöjligheter på projektområdet. Vindkraftverkens rotorblad, som snurrar på
hög höjd, medför inga kollisionsrisker för flygekorrarna.
Efter byggskedet minskar projektets trafik på området betydligt och begränsar sig närmast till servicetrafik till vindkraftverken (2–3 besök vid varje kraftverk per år). Därför
minskar också störningarna på flygekorrarnas förekomstområden avsevärt efter projektets byggskede.
På projektområdet finns nu ett omfattande nät av grusvägar i skogen. Servicevägarna till vindkraftverken byggs
i hög grad genom utnyttjande av det befintliga vägnätet
och det byggs korta stickvägar till de kraftverk som ligger
längre bort från det nuvarande vägnätet. Därför blir splittringen av skogsområdena liten. Servicevägarna kommer
att ha grusyta och de blir cirka sex meter breda, vilket
innebär att flygekorrar vid behov kan flyga över en serviceväg och röra sig från det ena området till det andra.

11.6.4.3 Vindkraftsparkens inverkan på
fladdermössen
Det riktas ingen betydande byggnadsverksamhet till de
platser som är potentiella för fladdermössens förökning
på området (bl.a. hålträd, gamla byggnader, steniga områden), varför man kan utvärdera att inverkan på fladdermössen blir liten. Förverkligande av projektet kan ändå inverka på det de flygrutter som fladdermössen tar. Speciellt
servicevägarna splittrar skogen och minskar på skogsfigurerna. Konsekvenserna blir antagligen inte betydande på
grund av den redan splittrade skogsstrukturen, samt det
faktum att vindkraftverken främst placeras på bearbetade
skogsfigurer.
De fladdermusarter som är mest utsatta för kollisioner med vindkraftverken i vind-kraftsparken i Norrskogen
kan bedömas vara nordiska fladdermöss, som eventuellt kan söka föda på området. De jagar också oftare än
mustaschfladdermöss på kalhyggen samt ovanför låga
plantbestånd. Eftersom nordisk fladdermus är stor flyger den ofta också en bra bit ovanför marken nära den
höjd där de planerade vindkraftverkens rotorblad rör sig.
Mustaschfladdermusen och Brandts mustaschfladdermus söker däremot oftare föda inne i skogen och vågar
sig inte gärna ut på öppna platser. Fladdermössens jaktaktivitet är vanligen som störst under varma och vindstilla
nätter (vindhastighet mindre än 5 m/s), då en stor mängd
insekter, som utgör deras föda, flyger omkring i luften.
Flygaktiviteten påverkas dock av många lokala faktorer
såsom bl.a. närhet till regnfronter, variationer i lufttrycket
samt masskläckning av insekter. Därför kan det förekomma betydande tidsmässiga och lokala variationer. Under
vindstilla sommarnätter, som fladdermössen föredrar, är
vindkraftverkens energiproduktion låg, vilket också minskar risken för att fladdermössen ska kollidera med kraftverken. De fladdermusarter som förekommer i Finland
vid Kvarkenområdet hör alla till de arter som flyttar korta eller medellånga sträckor. Största delen av bestånden
övervintrar i Finland. De fladdermusarter som verkligen
flyttar längre sträckor är däremot fåtaliga på området.
Fladdermössen flyttar liksom fåglarna längs geografiska
linjer, till exempel längs strandlinjer, åar samt olika bergskanter eller åsar. Den planerade vindkraftsparken placeras i sin helhet i ett skogsbruksdominerat område där det
sannolikt inte finns några viktiga flyttleder för fladdermöss. Därför kan antalet fladdermöss som flyttar genom
projektområdet anses vara tämligen litet.
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11.6.5 Elöverföringens inverkan
11.6.5.1 Elöverföringens inverkan på
Naturaområdena och andra naturskyddsområden
Den nya kraftledningen som ska byggas dras inte över
naturskyddsområden eller i omedelbar närhet av sådana.
På grund av avståndet bedöms de naturtyper som nämns
i habitatdirektivets bilaga I och de arter som ingår i bilaga II och som finns på Naturaområdena inte påverkas.
Konsekvenserna för de arter som ingår i fågeldirektivet
kan också uppskattas bli små.
11.6.5.2 Elöverföringens inverkan på flygekorrar
Intill den planerade elöverföringens sträckning finns inga
kända områden med flygekorrförekomst som byggandet
av luftledningen kunde bedömas påverka. Speciellt ledningens sträckning utanför projektområdet har dock inte
undersökts noggrannare. Därför finns det ingen information om förekomst av flygekorrar på det området.

11.6.6 Projektet genomförs inte ALT 0
11.6.6.1 Natura 2000 och andra
naturskyddsområden
De närliggande naturskyddsområdena påverkas inte av
att vindkraftverken inte byggs.
11.6.6.2 Flygekorrar
I en situation enligt nollalternativet kommer också flygekorrarnas livsmöjligheter att förbi oförändrade på projektområdet i Norrskogen. Med nuvarande markanvändning
är de inte utsatta för något kännbart förändringstryck,
med undantag av allmänna skogsbruksåtgärder.
11.6.6.3 Fladdermöss
I en situation enligt nollalternativet kommer fladdermusbeståndet på projektområdet att förbli oförändrat.
Projektområdet ligger i sin helhet på ett område som används för skogsbruk. Därför kommer områdets fladdermusbestånd sannolikt att drabbas av konsekvenser som
delvis är jämförbara med vindkraftsprojektet till följd av
skogsbruksåtgärder på området.
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11.6.7 Metoder att minska och lindra de
negativa konsekvenserna
11.6.7.1 Flygekorrar
Vindkraftsprojektet påverkar projektområdets flygekorrstam mest i byggskedet. Flygekorrarnas utbredningsområden på projektområdet ska beaktas i den noggrannare planeringen av placeringen av vindkraftverk, servicevägar och elöverföring. Det rekommenderas att de här
områdena avgränsas med band i terrängen under byggtiden. Inga konstruktioner får placeras på ett sådant sätt
att flygekorrarnas nuvarande utbredningsområden eller
flygekorrarnas möjligheter att röra sig från det ena området till det andra inskränks.
Verksamheten under byggtiden ska planeras och tidpunkten väljas så att områdets flygekorrstam inte i onödan störs och utsätts för buller. Det här ska beaktas speciellt då vindkraftverk byggs i närheten av artens utbredningsområden. Flygekorren bygger bo på vårvintern. Då
ska störningar från byggverksamheten, speciellt sprängningsarbeten undvikas på de områden där flygekorrar har
bon.
11.6.7.2 Fladdermöss
Med tanke på vindkraftsparkens inverkan på fladdermössen är det viktigt att kraftverken och de behövliga servicevägarna planeras omsorgsfullt. Då kraftverken byggs
borde man undvika onödiga markbearbetningsåtgärder
och begränsa byggåtgärderna till ett så litet område som
möjligt kring förläggningsplatsen. Man ska också bereda
sig på att förläggningsområdena kräver efterbehandling
och att vegetationen eventuellt ska återställas (i den mån
detta är möjligt).
För att minimera kollisionsrisken vid vindkraftverken
borde man i planeringen av dem undvika att göra dem
lockande som sittplatser för fladdermöss. Det har observerats att flera fladdermusarter utnyttjar vindkraftverkens
utskjutande delar, stödjande fackverk och master som
sittplatser, vilket kan öka deras flygaktivitet i närheten av
kraftverkens rotorblad. Därför borde vindkraftverken planeras med användning av släta ytor och så att t.ex. master
och stödvajrar i mån av möjlighet undviks.

11.6.8 Bedömningens osäkerhetsfaktorer
11.6.8.1 Flygekorrar
Projektets inverkan på flygekorrarna bedömdes utgående från förhandsinformation och vandringar i terrängen.
Terrängundersökningarna koncentrerades med stöd av
flygfoton och granskning av kartor till potentiella livsmiljöer för flygekorrar och till de planerade byggområdena
för kraftverken. Utgående från observationerna i terrängen utökades inventeringarna också till nya lämpliga livsmiljöer. På grund av projektområdets storlek är det möjligt att det på projektområdet också finns andra livsmiljöer för flygekorrar som inte har observerats under vandringarna i terrängen. På grund av de allmänna och intensiva skogsbruksåtgärderna på projektområdet bedöms
osäkerhetsfaktorerna dock vara små.
11.6.8.2 Fladdermöss
Konsekvensbedömningen i fråga om fladdermöss är i första hand baserad på forskning runtom i världen om hur
vindkraftverk påverkar de här artgrupperna. Osäkerheten
i bedömningen gäller främst hur väl forskningsrön från
andra platser kan tillämpas på det nu undersökta projektet med tanke på områdesskillnader och artspecifika skillnader. För att undvika osäkerhetsfaktorer utnyttjades i första hand undersökningar i vindkraftsparker som liknar det
projekt som nu bedöms. Mest undersökningar har dock
gjorts i USA, där fladdermusarterna i någon mån avviker
från arterna i Europa. Trots skillnader mellan kontinenterna avviker arternas egenskaper samt bl.a. deras beteende
då de söker föda sannolikt inte nämnvärt, då man jämför arter inom samma släkte. Med den noggrannhet som
krävs för bedömningen går det därför att generalisera resultaten av undersökningarna.
I Norrskogsområdet har ingen separat fladdermusutredning gjorts. Därför finns ingen detaljerad information
om områdets fladdermusstam eller områden som är viktiga för fladdermössen. Konsekvensbedömningen beträffande fladdermöss gjordes därför huvudsakligen utgående från beskrivningen av områdets nuvarande tillstånd
samt information från litteraturen.
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12. Konsekvenser för utnyttjande
av naturresurserna

12.1

Jämförelse av materialförbrukning

Tabell 12‑1 visar de materialresurser som förbrukas under
en vindkraftsparks livscykel i förhållande till den producerade mängden elenergi. Under livscykeln förbrukar vindkraftsproduktionen mest vatten, som används i komponenternas tillverkningsprocesser samt i den energiproduktion som de kräver. Näst mest förbrukar vindkraftsproduktionen energi från olika källor i olika produktionsprocesser, t.ex. stenkol, naturgas och olja, samt stål som är
huvudmaterial i vindkraftverkets stomme.
Tabell 12‑1. Uppskattning av materialförbrukningen under ett 3 MW
havsbaserat vindkraftverks (modell Vestas V90) livscykel i förhållande
till den producerade energimängden. I mängderna har förutom de
egentliga kraftverken också beaktats de kraftledningar och andra
tillhörande konstruktioner som de behöver (Vestas 2006).

Material
Vatten
Stenkol
Råolja
Järn
Naturgas
Kvartssand
Lignit
Kalksten
Natriumklorid (bergsalt)
Sten
Lera
Zink, aluminium, mangan, koppar, bly

Förbrukning (g/kWh)
49,346
0,740
0,630
0,419
0,375
0,335
0,324
0,126
0,051
0,055
0,031
0,03–0,41

Vindkraftsparkernas effektivitet som energiproduktionsform har utretts i flera undersökningar genom metoder
baserade på livscykelanalys. Genom undersökningarna
har man speciellt velat utreda förhållandet mellan den energi som går åt till att bygga vindkraftverk och den ener-
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gimängd som ett kraftverk producerar under den tid det
är i drift. I allmänhet uppskattas en vindkraftspark producera den energimängd som går åt till att bygga den och
ta den ur bruk i genomsnitt inom 4–6 månader, då man
förutom den egentliga vindkraftsparken också beaktar de
kraftledningar, elstationer och andra konstruktioner som
den behöver (Schleisner 2000, Vestas 2006).

12.2

Jakt och viltvård

12.2.1 Utgångsinformation och
bedömningsmetoder
För att bedöma vilken betydelse projektområdet i
Norrskogen har med tanke på viltvården intervjuades
Närpesnejdens jaktvårdsförenings verksamhetsledare Ola
Knöös per telefon under MKB-förfarandets gång. Han gav
information om både projektområdets viltstam och jaktens omfattning på området. I bedömningen av konsekvenserna för jakt och viltvård utnyttjades förutom informationen från jaktvårdsföreningen också fågelutredningens information om skogshönsfåglar på projektområdet.
Konsekvenserna för jakt och viltvård bedömdes i första
hand utgående från information i litteraturen (bl.a. vindkraftverkens inverkan på hjortdjur). Med hjälp av den undersöktes ytterligare projektets inverkan på det vilt som
förekommer på området samt ytterligare jakten.

12.2.2 Nuläge
Projektområdet i Norrskogen hör till Närpesnejdens jaktvårdsförenings verksamhetsområde. På området finns tre
officiella jaktföreningar, Yttermark jaktförening r.f., Norrnäs
jaktförening r.f. och Näsby jaktförening r.f. Viltvården på
Norrskogsområdet är numera tämligen aktiv. Där före-

kommer förutom jakt också vinterutfodring av bl.a. hare
och älg.
Projektområdets älgstam motsvarar enligt verksamhetsledare Knöös ungefär Närpes medelnivå. Områdets
stationära älgstam utgör enligt en grov uppskattning
totalt ungefär 20–25 djur. Älgjakten i Norrnäs–Näsby–
Yttermark är numera aktiv, vilket framgår av det antal älgar som årligen fälls på området (cirka 20 djur per jaktsäsong). I Norrskogen jagas också regelbundet andra hjortdjur, främst vitsvanshjort och rådjur, som har en något
mindre stam än älgarna på området (den stationära stammen av båda arterna är cirka 10 djur). Hjortar och rådjur på
projektområdet förekommer främst nära områdets södra
och östra delar där åkerandelen är större.
Småvilt som jagas i Norrskogen är främst hare och räv.
De här arternas stammar på projektområdet är enligt
verksamhetsledare Knöös tämligen stora, medan bestånden av skogshönsfåglar är små på hela projektområdet.
Enligt uppgifter från jägarna kan det sannolikt också finnas 1–2 tjäderspelplatser i de grövre skogsområdena på
projektområdet. Områdets tjäderstam är dock totalt sett
tämligen svag och de eventuella spelplatserna är därför
inte särskilt stora.
De lokala jägarna befarar speciellt att projektet under
byggskedet ska få områdets älgstam att söka sig bort,
varvid älgjakten på området kan försämras under den tid
som projektet genomförs.

12.2.3 Konsekvenserna av ALT 1 och ALT 2
Markbehoven för att vindkraftsparken ska kunna byggas täcker bara en liten del av projektområdets totalareal. Därför kommer projektet inte nämnvärt att förändra
områdets lämplighet för jakt och viltvård. Medan projektet pågår kan byggskedet dock tillfälligt påverka förekomsten av vilt och hur viltet rör sig på projektområdet. Ur viltvårdssynpunkt är den viktigaste arten på projektområdet
älg som numera jagas mycket aktivt på området.
Vindkraftverkens inverkan på älgarna har hittills undersökts tämligen litet. Däremot finns det mera forskningsrön om hur hjortdjuren och deras beteende påverkas av
allmän mänsklig aktivitet och byggverksamhet. Det här
kan också tillämpas vid bedömning av hur hjortdjuren
påverkas av vindkraftverken. Allmänt taget har det noterats att älgar anpassar sig tämligen snabbt till att tekniska
konstruktioner (t.ex. kraftledningar och master) finns i de-

ras livsmiljö. Älgar är i alla fall vanligen skygga för människor och försöker därför speciellt under fortplantningstiden undvika områden där aktiv mänsklig verksamhet pågår. Medan vindkraftverken byggs kommer den mänskliga aktiviteten på projektområdet att öka. Därför kan en
del av de älgar som söker föda eller fortplantar sig i närheten av det intensivaste byggarbetet söka sig längre
bort från byggområdena. Inverkan kan dock bedömas bli
tillfällig och djuren kommer att återvända till sina gamla födo- och levnadsområden efter att störningarna av
byggarbetet och den mäskliga verksamheten har minskat. Ett undantag från detta är vindkraftverkens fundamentområden, där naturförhållandena förändras till följd
av att kraftverken byggs. De områden som ska bebyggas
utgör dock en mycket liten del av projektområdets totalareal. Konsekvensernas omfattning kan man försöka påverka genom noggrann planering av byggåtgärderna och
tillvägagångssätten (t.ex. minimering av brytnings- och
sprängningsarbete som orsakar mycket buller) samt val
av lämplig tidpunkt för dem.
Då vindkraftverken är i drift bedöms de däremot ha liten inverkan på hur hjortdjuren rör sig och hur de väljer sin livsmiljö. Undersökningar av hägnade renar i bl.a.
Norge tyder på detta. I undersökningarna har vindkraftverk inte noterats kännbart påverka renarnas användning
av betesmarkerna (Reimers & Colman 2003). Motsvarande
resultat för vilda djur har man fått i USA, där man med
hjälp av radiosändare undersökte kronhjortars beteende före och efter att en vindkraftspark byggdes. I undersökningen minskade kronhjortarnas markanvändning
närmast vindkraftverken, där tillgången på de lavar som
hjortarna äter minskade till följd av byggnadsåtgärderna
(Walter m.fl. 2006).
Med tanke på vindkraftsparkens inverkan på hjortdjuren är det avgörande att deras viktigaste födo- och fortplantningsområden bevaras så att arternas förekomst på
området kan tryggas, trots att en vindkraftspark byggs.
I den planerade vindkraftsparken har både vindkraftverken och servicevägarna samt kraftledningarna placerats
på kalavverkade områden och i andra främst behandlade miljöer så att omfattningen av förändringarna i livsmiljön till följd av projektet samt bl.a. splittringen av skogarna
kan förhindras så effektivt som möjligt. Under fortplantningstiden på våren och försommaren söker sig älgkorna
oftare än tjurarna till grövre skogar och mosskanter, där
de hittar näring och där det också finns tätare vegetation
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som ger skydd då älgkorna ska förbereda sig för att kalva. Sådana livsmiljöer drabbas inte av några betydande
byggåtgärder. Därför kan konsekvenserna för dem också
anses bli små. Älgarna övervintrar ofta på kalhyggen samt
i unga tallplantbestånd. Sådana miljöer finns det rikligt av
på projektområdet, så projektet kommer inte nämnvärt
att påverka mängden sådana områden.

12.2.4 Elöverföringens inverkan på jakt och
viltvård
Beträffande elöverföringen kommer projektets konsekvenser inte i avgörande grad att avvika från konsekvenserna av vindkraftsparken under byggskedet och driften.
De största konsekvenserna av elöverföringen beror liksom
för vindkraftsparken på byggarbetet. Medan det pågår
kan den ökade mänskliga aktiviteten på området påverka
förekomsten av älgar på de områden där byggverksamheten är som intensivast. Under det egentliga byggarbetet kan användningen av området för jakt också tillfälligt
påverkas. Konsekvenserna kan dock bedömas bli tillfälliga
och situationen återgår tämligen snabbt till det normala
efter att byggarbetet är slutfört. Under driften har elledningarna obetydlig inverkan på hjortdjuren. Ställvis kan
kraftledningarna till och med öka hjortdjurens möjligheter att hitta föda i de plantbestånd som uppstår under
kraftledningarna.

12.2.5 Projektet genomförs inte ALT 0
I nollalternativet förändras projektområdets nuvarande
tillstånd inte nämnvärt. Därför förblir också möjligheterna
att använda området för jakt och viltvård oförändrade. På
lång sikt kan projektområdets nuvarande tillstånd dock
påverkas av skogsbruket på området samt också av andra
eventuella former av markanvändning som i framtiden
kan anvisas för området.
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13. Risker och störningar

13.1 Utgångsinformation och
bedömningsmetoder

13.3 Eventuella risker och störningar
orsakade av vindkraftsparken

I samband med bedömningsförfarandet granskades också riskerna med den planerade vindkraftsparken och elöverföringen och deras inverkan på miljön och säkerheten.
Konsekvenserna i byggskedet och under driften bedömdes separat. Dessutom granskades riskernas sannolikhet
och metoder att minska riskerna. Som utgångsmaterial
användes uppgifter i litteraturen om byggande, miljökonsekvensbedömningar som gjorts och de utredningar som
i samband med dem gjorts om risker och säkerhet.

I Finland måste över 30 meter höga flyghinder märkas ut
på det sätt som anges i Luftfartsförvaltningens flyghindertillstånd. Vindkraftverk förses med flyghinderljus, som
på de kraftverk som hittills har byggts i Finland har ordnats med en röd ljuskälla med låg effekt på maskinrummets tak. På höga vindkraftverk (över 150 m) kan blinkande flyghinderljus med hög effekt krävas. Det här har också
visuella effekter som förändrar landskapet, speciellt nattetid.
Vindkraftverkens platser märks ut på flygkartorna liksom andra höga master och hinder. Vindkraftverken kommer att placeras på cirka 500–1 000 meters avstånd från
varandra. Ett vindkraftverk är relativt lätt att upptäcka och
väja för och med beaktande av säkerhetsfaktorerna är den
risk som Norrskogens vindkraftspark utgör för luftfartssäkerheten liten.
Vindkraftverkens inverkan på radar-, kommunikationsoch andra förbindelser är projektspecifik och beror på bl.a.
vindkraftsparkens läge, storlek och de material som använts i rotorbladen. Att vindkraftverk skulle påverka radar- och andra kommunikationsförbindelser har hittills i
Finland varit sällsynt och obetydligt.
Ett föremål som lossnar från ett vindkraftverk eller snö
och is som lossnar på vintern kan medföra en risk för dem
som rör sig i närheten av vindkraftverken. Ett föremål eller
en isbit som lossnar kan flyga upp till 350 meter från kraftverket då vindhastigheten är 25 m/s. Det här avståndet
är betydligt kortare än det rekommenderade avståndet
för bosättning med tanke på bullret. Det är mycket osannolikt att något ska lossna från ett vindkraftverk. Enligt en
holländsk beräkning lossnar något föremål under ett år
vid 1 kraftverk av 4 000 med 95 % sannolikhet. Det här
innebär att den totala risken under ett vindkraftverks hela
livstid (30 år) är 0,7 %. Det bildas is på vindkraftverkens rotorblad bara under vissa väderförhållanden, då det är fuk-

13.2 Risker och störningar i anslutning
till byggandet
Riskerna medan en vindkraftspark byggs gäller främst arbetssäkerheten. Trafiken på vägarna ökar i byggskedet
och av säkerhetsskäl är det förbjudet att röra sig på maskinernas arbetsområde. Ingen får komma i närheten av
den kran som ska resa vindkraftverken. Lyftkranen som
ska resa vindkraftverken har en säkerhetszon som är två
gånger kranens höjd. Medan kablarna dras är det av säkerhetsskäl inte tillåtet att röra sig på arbetsområdet.
Vindkraftsparkens byggområde, där möjligheterna att
röra sig är begränsade, märks ut i terrängen.
Riskerna då kraftledningarna byggs beror på arbetsmaskinerna som rör sig på området. Medan byggarbetet pågår är det förbjudet att röra sig på arbetsområdet för att
olycksrisken ska minimeras.
Från de anordningar och transportfordon som används i byggarbetet kan det i händelse av en olycka eller störning läcka ut olja i marken eller i vattendragen.
Oljemängderna uppskattas dock vara relativt obetydliga
och ett oljeläckage är tämligen osannolikt. Om olja kommer ut i marken eller i ett vattendrag kan läckaget avgränsas och platsen rengöras.
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tigt och kallt, till exempel då det är underkyld dimma, underkylt regn eller då temperaturen stiger snabbt på natten. Fallande is kan förhindras om kraftverkens rotorblad
förses med ett avisningssystem (uppvärmning) eller isdetektorer som stoppar kraftverket när det råder isbildande
förhållanden. Risken för fallande is är störst då ett kraftverk som har stått stilla ska sättas i gång. I den situationen
är kraftverkets fart dock långsam och riskområdet mindre
än för ett kraftverk i full funktion. Under sådana dagar då
väderförhållandena gör att isbildning är mest sannolikt
är det dessutom mindre lockande för människor att röra
sig utomhus. Vindkraftverkens närområde kan förses med
skyltar som varnar för fallande is.
Eventuella störningar som försvårar ett vindkraftverks
funktion kan orsaka fara också för omgivningen. En kortslutning eller väderförhållanden (t.ex. storm eller blixt) kan
skada ett kraftverk och orsaka brand i maskinrummet. Ett
konstruktionsfel eller en jordbävning kan få kraftverket att
välta. I kraftverkens växellådor och lager finns hundratals
liter olja som i fall av allvarliga störningar kan läcka ut på
marken eller i ett vattendrag. Sådana allvarliga störningar
är dock mycket ovanliga.
Vindkraftverken är höga konstruktioner och därför
känsliga för blixtar. Vindkraftverken utrustas med åskledare. På så sätt minskar risken för blixtnedslag och de skador detta kan medföra för skogar och byggnader i närområdet.
Under åren 2004–2007 har det statistikförts 45 olyckor
i anslutning till vindkraft i världen och 3–4 dödsfall per år.
Det här betyder 0,3 olyckor eller 0,02 dödsfall per producerad terawattimme. I regel har olyckorna och dödsfallen gällt personer som har arbetat med vindkraftverk. Om
den här statistiken tillämpas på Norrskogens vindkraftspark, kan man konstatera att det skulle inträffa en olycka
vart 10:e–17:e år och ett dödsfall vart 156:e–260:e år. I
praktiken är olycksrisken ännu mindre, eftersom de statistikförda olyckorna gäller äldre och mindre kraftverk, medan stora och moderna kraftverk har visat sig vara mycket tryggare. I Sverige har Räddningsverket statistikfört följande olyckor i anslutning till vindkraft under åren 1996–
2007 (år 2006 fanns det 750 vindkraftverk i Sverige):
• brand 5 st
• arbetsolycksfall 3 st
• evakuering av området 1 st
• oljeläckage 1 st
Vanligen isoleras ett vindkraftverksområde inte och man
får fritt röra sig på området. Säkerhetsåtgärder som ska
vidtas i samband med projektet är:
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kraftverken stängs av vid hård vind
kontrollsystemet upptäcker isbildning på kraftverkets
rotorblad
• kraftverken utrustas med flyghinderljus
• varje kraftverk utrustas med åskledare
• kraftverken förses med rök- och värmelarm
•
•

13.4 Eventuella risker och störningar
orsakade av elöverföringen
I elöverföringen avviker olycks- och störningsriskerna inte
från riskerna vid normala högspänningsnät.

13.5 Metoder att minska och lindra de
negativa konsekvenserna
Genom regelbunden service och regelbundet underhåll
tryggas en säker drift vid kraftverken. Genom anvisningar och övervakning uppnås också en bättre säkerhetsnivå. För att förhindra eventuella störningar utrustas vindkraftverken med olika typer av larm och kraftverken programmeras att stanna om något gränsvärde har överskridits, till exempel vid hård vind. Med flyghinderljus hindras
flygplan och helikoptrar från att kollidera med kraftverken
och åskledare ger skydd mot blixtnedslag.

14. Konsekvenser för människorna

14.1

Buller

14.1.1 Utgångsinformation och
bedömningsmetoder
Bullret från vindkraftverken bedömdes med hjälp av en
bullerberäkningsmodell. För beräkningen användes bullerberäkningsprogrammet SoundPlan 6.5 och bullerberäkningsstandarden Nord2000 som ingår i programmet.
Modellen fungerar i 3D-miljö och beaktar i den 3-dimensionella beräkningen bl.a. byggnader, terrängformer, reflexioner och dämpningar, de tider som bullerkällorna är i gång, riktningsfaktorer samt väderuppgifter.
Beräkningsstandarden Nord2000 har visat sig passa bättre än de beräkningsmodeller som tidigare har använts
(t.ex. den nordiska allmänna bullerberäkningsmodellen
från 1982 samt beräkningsmodellen för industribuller ISO
9613 från 1993) för modellberäkning av bullret från vindkraftverk i havsområden vid olika väderförhållanden, men
också på relativt jämna markområden (Di Napoli 2007).
Bullerzonerna beräknades på 2 meters höjd över markytan. I beräkningarna antogs att vindhastigheten är 8 m/s
på 10 meters höjd över markytan, eftersom den här bullernivån enligt tidigare undersökningar och utredningar om buller från vindkraftverk i allmänhet är den mest
störande situationen. Vid hårdare vind än detta ökar bakgrundsbruset och dess täckande verkan snabbt, och å
andra sidan ökar inte ljudet från vindkraftverkens drift
för alla kraftverkstyper utan det kan till och med minska.
Vindhastigheten vid kraftverkens navhöjd beräknades enligt en logaritmisk vindhastighetsprofil.
Som utgångsinformation för modellberäkningen användes numeriskt kartmaterial för området, vilket erhållits
från Lantmäteriverket. Materialet innehåller bl.a. uppgifter
om markytans höjd, byggnader och vattenområden. För
vindkraftverken bestod utgångsinformationen av kraftverkens planeringsdata (kraftverkens navhöjd och planerade förläggningsplatser). Eftersom ett noggrant val av
kraftverkstyp eller -modell inte har gjorts, är ljudeffektnivån för de kraftverk som ska byggas ännu inte känd. Som

ljudeffektnivå i granskningen valdes LWA 108 dB, eftersom en stor del av de planerade vindkraftverksalternativen kommer att ligga under den ljudnivån.
De bullernivåer som modellberäkningen anger förekommer inte på alla platser kring projektområdet samtidigt utan beräkningens bilder visar de bullernivåer som
vindkraftverken ger upphov till i medvind från vindkraftverket mot den plats där iakttagelsen sker. En situation
enligt den här beskrivningen upprepas på olika sätt i olika delar av projektområdet, eftersom den dominerande
vindriktningen på projektområdet enligt utredningarna är
från sydväst. Därför förekommer bullernivåer av den art
som beskrivs oftare nordost om projektområdet än t.ex. i
sydost, sydväst och nordväst.

14.1.2 Nuläge
Projektområdet och dess omgivning består huvudsakligen av jord- och skogsbruksdominerat område. I närheten av projektområdet finns inga livligt trafikerade vägar
och på området finns inga andra betydande bullerkällor.
Bullersituationen på projektområdet och i dess omgivning påverkas i nuläget främst av vägtrafiken samt tidvis
av maskiner som används i jord- och skogsbruksarbete.
På projektområdet finns inga bostadsbyggnader som
används året om utan närmaste sådana bostäder finns
cirka 500–800 meter sydväst och nordväst om vindkraftverken. I övriga riktningar finns bostadshusen längre bort
från projektområdet och de planerade vindkraftverken.
På projektområdet och i dess omgivning finns endast
några fritidsbostäder som används främst som jaktstugor
och förråd. Den ena av dem finns i norra delen av projektområdet innanför områdesavgränsningen och den andra
öster om projektområdet cirka 400 m från närmaste vindkraftverk. Övriga fritidsbostäder ligger betydligt längre
bort (över 1,5 km) från projektområdet.
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14.1.3 Konsekvenserna av ALT 1 och ALT 2
14.1.3.1 Buller under byggtiden
Under byggtiden uppkommer buller främst på grund av
markbyggnadsarbete för vindkraftverkens fundament
och vägförbindelserna. Den egentliga resningen av kraftverken medför inte speciellt mycket buller. Det motsvarar bullret från normalt byggnads- eller monteringsarbete.
De bullrigaste arbetsmomenten i byggskedet är eventuella sprängnings- eller pålningsarbeten. Andra arbetsmoment i markbyggnadsskedet (transport av marksubstans,
utfyllnad, grävning m.m.) motsvarar normalt markbyggnadsarbete.
14.1.3.2 Buller från vindkraftsparken under driften
Projektet påverkar bullernivån i närområdet och ljudlandskapet också utanför projektområdet. Verkningsradien
beror på den valda typen av kraftverksenhet, kraftverksenheternas storlek samt väderförhållandena och den varierar från några hundra meter upp till över en kilometer.
Hu mycket ljudet från vindkraftverken märks beror i
hög grad på om det finns bakgrundsljud eller om det är
tyst i omgivningen. Ljudet från ett vindkraftverk är mera
skönjbart på grund av att dess periodicitet avviker från
bakgrundsbullret. Under vissa förhållanden (en speciell
vertikal vindprofil, träden lövfria) kan bakgrundsbullret vid
observationsplatsen vara så lågt att också svagt ljud från
ett vindkraftverk kan märkas. Under andra förhållanden
kan betydligt högre ljud från ett vindkraftverks drift döljas
av bakgrundsbuller (vindens sus i träden, ljud från jordoch skogsbruksmaskiner, trafik m.m.). Bakgrundsljudets
täckande verkan beror förutom på ljudnivån också på ljudets frekvensfördelning. Därför beror bullrets skönjbarhet
i hög grad på observationsplatsen och dess omgivning.
Bullret från vindkraftverken är främst bredbandigt periodiskt stigande och sjunkande ”brus” som orsakas av rotorbladens rörelse genom luften. Bullret från maskinerna
(turbinen, växellådan m.m.) är svagare. Vindkraftverkens
buller är främst lågfrekvent, men infraljudet från ett vindkraftverk har konstaterats vara försvinnande obetydligt,
förutom alldeles i kraftverkets omedelbara närhet.
Bullret från vindkraftverk har konstaterats vara störande vid lägre ljudnivåer än t.ex. trafikbuller. Enligt svenska undersökningar stiger den störande effekten kraftigare då ljudnivån från vindkraftverket överstiger LAeq 40–45
dB. Den störning som bullret från vindkraftverk ger upphov till påverkas förutom av ljudnivån från vindkraftverket
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också av bl.a. hur täckande bakgrundsljudet från vinden
och annan verksamhet i området är, vindkraftverkens synlighet i landskapet och vilken allmän inställning den som
hör ljudet har till vindkraften.
Vindhastigheten påverkar inte bara bakgrundsljuden
utan också hur mycket buller vindkraftverken producerar. Vid hård vind är ljudet från ett kraftverk i regel högre
än vid svag vind, även om ljudet från ett kraftverks drift
inte är direkt proportionellt mot vindhastigheten. Bullret
från vindkraftverken påverkas förutom av förhållandena i omgivningen också av kraftverkstypen och -storleken. Vindkraftverkens bullernivå ökar i regel med ökande
kraftverksstorlek, även om det finns skillnader mellan olika kraftverkstyper och olika kraftverkstillverkares kraftverk.
Högre navhöjd ökar också verkningsradien.
Olika kraftverkstyper kan regleras på olika sätt. Med vissa inställningar (bl.a. inställning av bladvinkeln) kan bullernivån från en vindkraftverksenhet sänkas. Inställningen
av bladvinkeln påverkar också kraftverkets elproduktion.
Också genom val av delar i kraftverkshelheten kan man
påverka bullret från en vindkraftverksenhet, till exempel
genom val av turbin.
För kraftverk med 100 m navhöjd är den kalkylmässiga
bullernivån vid de bostadshus som finns närmast utanför
projektområdet cirka 42–46 dB. Vid den ensamma jaktstugan öster om projektområdet blir den beräknade bullernivån 48 dB. Då navhöjden ökar från 100 till 140 meter
blir bullerområdena något större. Skillnaden i bullernivå
blir cirka 1 dB.
Bullernivåerna överstiger inte riktvärdena nattetid för
områden som används för fritidsboende. På de områden
som används för fast bosättning ligger bullernivån vid
riktvärdet eller under. De beräknade bullernivåerna är av
en sådan klass att bullret från vindkraftverken inte kan urskiljas i alla väderförhållanden, eftersom ljudet från vindkraftverken drunknar i ljudet av vinden en del av tiden.
Under vissa förhållanden, då bakgrundsljudet är svagt,
kan ljudet från vindkraftverken dock höras både vid de
närmaste husen med fast bosättning och vid de närmaste fritidshusen.

Figur 14‑1. Bullersituation i ALT 1 då 100 m höga vindkraftverk används.

Figur 14‑2. Bullersituation i ALT 1 då 120 m höga vindkraftverk används.

Figur 14‑3. Bullersituation i ALT 1 då 140 m höga vindkraftverk används.
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Figur 14‑4. Bullersituation i ALT 2 då 100 m höga vindkraftverk används.

Figur 14‑6. Bullersituation i ALT 2 då 140 m höga vindkraftverk används.
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Figur 14‑5. Bullersituation i ALT 2 då 120 m höga vindkraftverk används.

14.1.4 Buller av elöverföringen

14.2

Elöverföringen medför i praktiken buller endast i byggskedet och det motsvarar det buller som uppkommer i
omgivningen då vindkraftverken byggs. Under driften
kan elöverföringsledningarna under vissa förhållanden
orsaka buller, men det begränsar sig till några tiotal meter
från luftledningarnas omedelbara närhet.

14.2.1 Utgångsinformation och
bedömningsmetoder

14.1.5 Projektet genomförs inte ALT 0
Om vindkraftsparken inte byggs kommer inget buller från
vindkraftverk heller att uppstå i omgivningen.

14.1.6 Metoder att minska och lindra de
negativa konsekvenserna
Bullret från vindkraftverken kan minskas genom sänkning
av kraftverkens ljudnivå eller ökning av skyddsavståndet
mellan kraftverken och ställen som kan bli störda.
Vindkraftverkens bullernivå kan påverkas bl.a. genom
val av kraftverkstyp och inställningarna av kraftverkets
drift. På vissa kraftverkstyper går det att påverka kraftverkets bullernivå genom justering av bladvinkeln. En justering av bladvinkeln minskar inte bara bullernivån utan
också eleffekten.
Skyddsavståndet mellan kraftverken och bostads- och
fritidsfastigheterna kan ökas genom ändring av vindkraftverkens placering eller genom att lämna bort vissa enstaka vindkraftverk ur planen. Om någon riktning eller något område är speciellt känsligt för buller kan detta övervägas.

14.1.7 Bedömningens osäkerhetsfaktorer
I bullermodelleringen beräknades bullernivåerna enligt
den s.k. worst case-situationen. De verkliga bullernivåerna i projektområdets omgivning motsvarar inte kontinuerligt beskrivningen. Dessutom kan kraftverkstypen vara
en annan än den kraftverkstyp som varit utgångspunkt
för den här bullerbedömningen. Den verkliga bullersituationen och bullrets hörbarhet beror förutom på den valda
kraftverkstypen också i hög grad på vindförhållandena.
Förekomsten av gynnsamma väderförhållanden för att
ljudet från vindkraftverken ska höras kan variera betydligt
på månads- och årsnivå, vilket direkt påverkar hur störningen upplevs i projektområdets omgivning.

Skuggeffekter

Det område där skuggeffekter kan förekomma i omgivningen kring de planerade vindkraftverken i Norrskogen
och förekomstfrekvensen har beräknats med hjälp av programmet EMD WindPro 2.6. Skuggeffekterna beräknades i
programmet WindPRO med modulen SHADOW, som beräknar hur ofta och under hurudana perioder en viss plats
utsätts för blinkande skugga från vindkraftverken.
Förutom en eventuell skuggeffekt som kan träffa betraktelsepunkten kan beräkningsmodellen också producera en karta med s.k. isolinjer som visar de områden där
blinkande skuggor förekommer. Den visar skuggeffektens
omfattning var som helst på det undersökta området.
Programmet kan göra två typer av beräkningar, den s.k.
Värsta situationen (Worst Case) och den verkliga situationen (Real Case). Beräkningarna av den värsta situationen
(Worst Case) är baserade enbart på solens höjdposition
i förhållande till vindkraftverket och utgår ifrån att solen
lyser hela tiden då den befinner sig ovanför horisonten
och att vindkraftverken snurrar hela tiden. Då beräknas
den s.k. astronomiska maximiskuggningen. Vid beräkning
av den verkliga situationen (Real Case) beaktas det lokala vädret (molnighet, vind) och hur vindkraftverkets rotor
verkligen rör sig. Den här beräkningen ger en bättre bild
av den verkliga förekomsten av skuggeffekter vid iakttagelsepunkten.
I båda projektalternativen användes vindkraftverkstypen Vestas V90 3000 90.0 vid beräkning av skuggeffekterna för ett tre megawatts kraftverk. Navhöjden antogs vara
den planerade, dvs. 100 resp. 120 meter. Vindkraftverkets
rotorblad har en diameter på 90,0 meter.
I båda projektalternativen användes vindkraftverkstypen REpower 5 M 5000 126.0 vid beräkning av skuggeffekterna för ett fem megawatts kraftverk. Navhöjden antogs vara den planerade dvs. 140 meter. Vindkraftverkets
rotorblad har en diameter på 126,0 meter.
I beräkningen utnyttjades höjdkurvor från
Lantmäteriverkets terrängdatabas där kurvavståndet är
fem meter. Som baskarta för beräkningarna användes
Lantmäteriverkets grundkarta (1: 20 000)
Som radie för det område där skuggeffekterna beräknades valdes 2 000 meter utåt från vindkraftsområdes
yttersta kraftverksenheter. Förekomstradien för verklig
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skugga ligger innanför detta undersökta område och är
med konstruktioner av den här storleken i praktiken cirka
500–1 000 meter.
Beräkning av den värsta situationen (Worst Case)
I beräkningen av den värsta situationen (Worst Case) antas att
• vindkraftverken snurrar oavbrutet under hela beräkningstiden
• solen skiner varje beräkningsdag från en helt molnfri
himmel då den står ovanför horisonten.
I beräkningen av den värsta situationen (Worst Case) beaktades terrängens höjduppgifter, vindkraftverkets position,
vindkraftverkets navhöjd, tidszon samt influensområdets
maximistorlek. Skuggningen beräknades på 1,5 meters
höjd, dvs. en människas ungefärliga ögonhöjd. Vid beräkningen var gränsen för solskenets vinkel från horisonten
tre grader. Den solstrålning som låg under den vinkeln beaktades inte. Den värsta situationen (Worst Case) beaktar
inte variationer i vädret (vindens inverkan på vindkraftsproduktionen) eller inverkan av sol/moln på förekomsten
av skuggor. Därför gjordes också beräkningar av skuggeffekter för den s.k. verkliga situationen (Real Case).
Beräkning av den verkliga situationen (Real Case)
Till skillnad från den teoretiska beräkningen av den värsta
situationen (Worst Case) beaktades uppgifter om områdets vindförhållanden och solsken i beräkningen av den
verkliga situationen (Real Case). Som väderinformation i
beräkningen användes uppgifter från Meteorologiska institutets observationer; information om vindförhållanden
och solsken vid närmaste tillgängliga plats under åren
1971–2000. Vindförhållandena har mätts vid väderstationen i Niinisalo i Kankaanpää cirka 105 kilometer från de
planerade vindkraftverken i Norrskogen. Uppgifterna om
solsken har mätts vid väderstationen i Pelmaa i Seinäjoki
cirka 70 kilometer från de planerade vindkraftverken i
Norrskogen.
I den här beräkningen har det antagits att kraftverkets rotor rör sig 80 % av tiden. På årsnivå innebär det
här drygt 7 000 timmar av årets sammanlagt 8 760 timmar. Under dessa timmar kan skuggfenomen förekomma.
Nyssnämnda procenttal är inte detsamma som det kapacitetsutnyttjande som ofta nämns för vindkraftverk (toppdriftstid). Den här procenten för kapacitetsutnyttjandet i
energiproduktionen är för vindkraftverk i Finland ungefär
15–25 %. Även på de allra blåsigaste platserna på jordklo-
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tet är vindkraftverkens kapacitetsutnyttjande uppskattningsvis under 35 %.
Om kraftverkets rotor rör sig färre timmar, minskar detta förekomsten av skuggfenomen från det som beräknats
ovan, och om antalet timmar ökar innebär det att möjligheterna för förekomst av skuggfenomen också ökar.

14.2.2 Mekanismer för påverkan
Vindkraftverk kan ge upphov till skuggeffekter i sin näromgivning, då solen lyser bakom ett vindkraftverks rotorblad
och strålarna riktas mot en viss iakttagelsepunkt. Ett vindkraftverk i drift ger då upphov till ett s.k. blinkande skuggfenomen.
Den blinkande skuggan har undersökts; för vissa känsliga personer är den störande, medan andra personer inte
blir störda. Den eventuella störningen beror också på om
man bor eller vistas vid den aktuella iakttagelsepunkten
på morgonen, dagen och kvällen, då fenomenet kan förekomma, eller om det är fråga om en bostad eller fritidsbostad, en verksamhetslokal eller ett fabriksområde.
Fenomenet beror på vädret: det förekommer inte när
det är mulet eller då vindkraftverket står stilla. Skuggan
når längst då solen står lågt (morgon och kväll). Då solen
går tillräckligt lågt ned uppkommer inte mera någon enhetlig skugga. Det här beror på att solstrålarna måste gå
en längre sträcka genom atmosfären, varvid strålningen
sprids.
Förekomsten av det här fenomenet kan förutses med
matematiska beräkningsmodeller som har använts i den
här utredningen.

14.2.3 Nuläge
I nuläget finns det på projektområdet inga stora skuggande konstruktioner som kunde ge upphov till effekter som
kan jämföras med vindkraftverkens skuggeffekter.

14.2.4 Konsekvenserna av ALT 1 och ALT 2
För förekomsten av blinkande skugga från vindkraftverk
finns inga fastställda riktvärden i Finland. I Tyskland har
vägledande maximivärden för vindkraftverkens skuggeffekter bestämts. Enligt de tyska riktvärdena får den här
inverkan av ett vindkraftverk förekomma vid närbelägen
bosättning under högst 8 timmar om året (verklig skuggning, Real Case).

Figur 14‑7. Beräkning av skuggeffekter enligt den verkliga situationen (Real
Case) i ALT 1 i Norrskogen. Tornets höjd 100 m, rotordiameter 90 m.

Figur 14‑8. Beräkning av skuggeffekter enligt den verkliga situationen (Real Case) i
ALT 1 i Norrskogen. Tornets höjd 120 m, rotordiameter 90 m.

Figur 14‑9. Beräkning av skuggeffekter enligt den verkliga situationen (Real Case) i
ALT 1 i Norrskogen. Tornets höjd 140 m, rotordiameter 126 m.
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Figur 14‑10. Beräkning av skuggeffekter enligt den verkliga situationen (Real Case) i
ALT 2 i Norrskogen. Tornets höjd 100 m, rotordiameter 90 m.

Figur 14‑12. Beräkning av skuggeffekter enligt den verkliga situationen (Real Case) i
ALT 2 i Norrskogen. Tornets höjd 140 m, rotordiameter 126 m.
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Figur 14‑11. Beräkning av skuggeffekter enligt den verkliga situationen (Real Case)
i ALT 2 i Norrskogen. Tornets höjd 120 m, rotordiameter 90 m.

I de övriga nordiska länderna har inga riktvärden för
skuggeffekter uppställts, men till exempel i Danmark har
man i praktiska beräkningar använt värdet 10 timmar och i
Sverige 8 timmar om året (verklig skuggning, Real Case).
I beräkningen av den verkliga situationen (Real Case)
med beaktande av områdets belysnings- och väderförhållanden samt kraftverkens drifttimmar sträcker sig skuggeffekterna i Norrskogen cirka 500–1 000 meter utanför
projektområdets yttersta kraftverk (skuggeffekter minst 8
timmar om året). Det område där skuggeffekter förekommer är huvudsakligen jord- och skogsbruksområde.
Enligt Närpes stads byggnadstillsynsmyndighet är de övriga byggnaderna på projektområdet jaktstugor och förrådsbyggnader som används under fritiden.
De som bor i närheten av existerande vindkraftverk
upplever skuggfenomenet (s.k. blinkande skugga) mycket olika. Vissa kan tycka att det är besvärande, medan de
flesta inte blir störda av det. T.ex. på Gotland i Sverige intervjuades närmare hundra personer som bor i närheten
av vindkraftsområden. Av dem ansåg 6 % att skuggfenomenet störde dem, medan 94 % inte hade något obehag
av fenomenet. (Widing m.fl. 2005).

14.2.7 Bedömningens osäkerhetsfaktorer
För skuggeffekterna från vindkraftverken beräknades två
olika skuggningsstilar, värsta möjliga skuggning (worst
case) och realistisk skuggning (real case). Vid värsta möjliga skuggning (worst case) beaktas inte väderförhållandena, läget eller det faktum att vindkraftverken inte snurrar hela tiden.
I den realistiska skuggningen (real case) beaktas vindkraftverkets läge, dess navhöjd och rotorns diameter,
skuggreceptorns position, geografisk läge, tidszon, uppgifter om vind och solsken. Om det på området finns
andra faktorer som påverkar skuggeffekterna, t.ex. skog,
blir skuggeffekterna inte nödvändigtvis lika stora som
man utgående från beräkningarna kunde anta, eftersom
programmet inte beaktar t.ex. skogens inverkan.

14.2.5 Projektet genomförs inte ALT 0
Om vindkraftsparken inte byggs kommer inga skuggeffekter från vindkraftverk heller att uppstå i omgivningen.

14.2.6 Metoder att minska och lindra de
negativa konsekvenserna
Hur synliga skuggeffekterna från vindkraftverken är beror på vädret, kraftverkens placering, omgivningen (t.ex.
skog), vindkraftverkens bladvinkel, tidpunkten på dygnet samt årstiden. Då det är molnigt ger kraftverket
inte nödvändigtvis upphov till några skuggeffekter alls.
Skuggeffekterna syns tydligast morgnar och kvällar vid
solens uppgång och nedgång. I Finland inträffar tillfällen
som är problematiska med tanke på bosättningen i allmänhet sällan, eftersom tiden för solens upp- och nedgång samt solljusets högsta vinkel varierar mycket beroende på årstiden.
Blinkningens synlighet minskar om vindkraftverkets vingar görs av material med matt yta, varvid solljuset inte reflekteras särskilt mycket från rotorbladens yta.
Kraftverken kan också stängas av under de tider då blinkningarna är som mest irriterande (t.ex. vid solnedgången).
Det område som utsätts för skuggor kan också minskas
genom att man väljer att bygga vindkraftverk endast på
sådana områden där risken för skuggeffekter är liten.
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14.3

Trafik och trafiksäkerhet

14.3.1 Utgångsinformation och
bedömningsmetoder
Det nuvarande vägnätet har beskrivits utgående från kartgranskningar. På basis av Vägförvaltningens material har
information sammanställts om de nuvarande trafikmängderna på huvudleden. Vindkraftsparkens inverkan på trafiken har uppskattats utgående från den trafik som krävs
för de massor som ska flyttas i anslutning till att parken
byggs.

14.3.2 Trafikens nuläge
Projektområdet ligger i skogsområdet mellan Strandvägen
(lv 673) och Vasavägen (lv 6760). Strandvägen (lv 673), som
hör till trafiknätets stomme, leder till Korsnäs samt i söder
mot Närpes centrum. Vasavägen (lv 6760) är den sträckning som riksväg 8 tidigare har haft. Den genomsnittliga
trafiken på Strandvägen år 2009 var 886 fordon i dygnet
och på Vasavägen 1 118. Som jämförelse kan nämnas att
på riksväg 8 vid Närpes kör 2 350 fordon i dygnet.

Trafiknätets stomme på området består av
Rangsbyvägen i norr, Edsvägen i öster, Nixmossvägen i
söder och Norrnäsvägen i väster. Trafikmängderna på de
här vägarna varierar mellan 130 och 275 fordon i dygnet.
På området finns tre skogsvägar som går i nord-sydlig
riktning och förgrenas i öst-västlig riktning. Bosättningen
är koncentrerad intill Nixmossvägen och Norrnäsvägen.
Projektområdet ligger med tanke på trafiken lägligt, intill
vägar som är i gott skick och inom projektområdet finns
ett ganska heltäckande nät av skogsvägar.

14.3.3 Konsekvenserna av ALT 1 och ALT 2
14.3.3.1 Konsekvenser för trafiken och
trafiksäkerheten under byggtiden
Konsekvenserna för trafiken och trafiksäkerheten är som
störst medan kraftverken byggs. Under byggtiden kommer det att förekomma ett stort antal tunga specialtransporter som kommer att bromsa upp den övriga trafiken. Vindkraftverkens delar är 20–60 meter långa. De
tyngsta delarna kan väga över 200 ton. De extra långa
och tunga transporterna kräver specialtransporttillstånd
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Figur 14‑13. Karta över vägförbindelserna.
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4 km

av Vägförvaltningen. Medan specialtransporterna pågår
måste trafikmärken, gatubelysning och andra anordningar som finns intill vägarna vid behov avlägsnas, om de på
grund av sin placering hindrar transporterna från att ta sig
fram. Under de mest krävande transporterna kan vägen
tillfälligt stängas av för annan trafik, eller också kan trafiken begränsas på annat sätt medan specialtransporterna
pågår. Nyssnämnda situationer är dock tillfälliga och kortvariga och har ingen större inverkan på själva trafiksäkerheten. Det är främst trafikens smidighet som i viss mån
kan bli lidande.
Medan byggarbetet pågår kommer trafikmängderna
på områdets vägar att öka betydligt. Till exempel den betongmängd som behövs för att bygga ett stålbetongfundament kräver över hundra besök av en vanlig betongtankbil. Betongmängden för ett stålbetongtorn utgör
minst cirka 600 m3 och en vanlig betongtankbil har en
last på 5–6 m3. Förutom trafiken i anslutning till fundamentbyggena kommer byggandet av servicevägar och
förbättringen av de befintliga vägarnas bärförmåga att
öka trafiken i området betydligt jämfört med nuläget.
Enligt en preliminär trafikutredning kommer kraftverkens delar att transporteras från antingen Vasa- eller
Björneborgshållet beroende på vilken utrustningsleverantör som väljs. Båda transporterna använder i slutändan
väg 673. Från Vasahållet går transporten längs väg 673 via
Malax och Korsnäs. Vid leverans från Björneborgshållet går
transporten längs riksväg 8 och svänger därefter in på väg
673 och passerar Närpes centrum.
Den ökade tunga trafiken kan påverka trafiksäkerheten. Då de tunga transporterna ska svänga av från allmän
väg till korsande servicevägar ökar riskerna för trafikolyckor, bland annat påkörning bakifrån.
14.3.3.2 Vindkraftsparkens inverkan på trafiken och
trafiksäkerheten under driften
Vindkraftsparken inverkar på trafiken och trafiksäkerheten under byggtiden. Efter byggtidens slut då vindkraftsparken är i drift påverkas inte trafiken. Servicebesöken till
vindkraftsparken under driften görs främst med paketbil
och antalet servicebesök väntas bli cirka tre per år för varje vindkraftverk.

14.3.4 Elöverföringens inverkan på trafiken
och trafiksäkerheten
Elöverföringens inverkan på trafiken under driften
blir obetydlig. Trafik uppkommer främst på grund av
servicearbeten på elnätet, elstationerna och kablarna.

14.3.5 Projektet genomförs inte ALT 0
Om vindkraftsparken inte byggs förblir trafiken och trafiksäkerheten i närområdet oförändrad.

14.3.6 Metoder att minska och lindra de
negativa konsekvenserna
Olägenheterna av trafiken kan minskas, om trafiken förläggs till sådana tider då den besvärar mindre. Genom dirigering av trafiken kan trafiksäkerheten förbättras. Även
genom ruttval kan olägenheterna av trafiken förhindras.
Tung trafik som stör invånarna ska om möjligt skötas kl.
7–21, medan specialtransporter som stör övrig trafik om
möjligt ska skötas under tider då den övriga trafiken inte
störs i någon större omfattning.

14.3.7 Bedömningens osäkerhetsfaktorer
Informationen är baserad på erfarenhet och undersökning och är tillräckligt tillförlitlig för att en bedömning ska
kunna göras.

14.4

Näringsliv

14.4.1 Utgångsinformation och
bedömningsmetoder
Som utgångsinformation om stadens nuvarande näringsstruktur har Statistikcentralens och Kommunförbundets
kommunvisa uppgifter använts. Uppgifterna om näringsstrukturen är från år 2007. Informationen om vindkraftsbranschen är från Teknologiindustrin rf och European
Wind Energy Association (EWEA).
Enligt Teknologiindustrin rf uppkommer arbetsplatser
i vindkraftsbranschen i fortsättningen främst inom teknologiindustrin. En 100 MW vindkraftspark uppskattas under
byggskedet och 20 års drift skapa sysselsättning i Finland
motsvarande något över 1 000 årsverken. Denna sysselsättning fördelas på följande sektorer:
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Figur 14‑14. Skogsväg genom området.

projektutveckling och experttjänster
byggande av infrastruktur samt montering
• drift och underhåll under 20 års tid
• samt tillverkning av kraftverk, material, komponenter
och system.
•
•

Då en vindkraftspark byggs uppkommer sysselsättning
i markbyggnadsarbeten, transporter, monteringsarbete
och service. Under driften ger service och drift samt därtill hörande tjänster sysselsättning.

14.4.2 Näringsstruktur
I Närpesområdet är service den näringsgren som har den
största andelen arbetsplatser, cirka 50 %. Andelen arbetsplatser inom industri och byggverksamhet är cirka 24 %.
Arbetsplatserna inom jord- och skogsbruk sysselsätter
cirka 25 % av invånarna. Antalet företagsarbetsställen i
Närpes var 1 360. Antalet arbetsplatser var 4 400 och arbetslöshetsgraden 3,0 %.
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14.4.3 Vindkraftsteknologins utveckling i
Finland
Den know-how som finns inom vindkraftsteknologi i
Finland bärs upp av många företag som är specialiserade
på att planera och tillverka vindkraftverk och komponenter för sådana.
Företag som tillverkar vindkraftverk i Finland är bland
andra WinWinD och Mervento. Företag som tillverkar olika komponenter för vindkraftverk är bland andra
ABB, Moventas, Vacon, The Switch, Vaisala och Hydroll
(Teknologiindustrin 2009). I Finland finns dessutom flera
företag som är en del av en omfattande kedja av underleverantörer från planering och tillverkning ända till servicearbeten under vindkraftsparkens drift. År 2008 sysselsatte
vindkraftsindustrin direkt 3 000 personer i Finland.
Under de senaste åren har den finländska teknologiindustrins andel av världens vindkraftsmarknad varit ungefär tre procent. Teknologiindustrin rf har funderat på
möjligheterna för den finländska vindkraftsteknologins

omsättning med sikte på år 2020. I grundscenariot (Base
case) förblir den finländska vindkraftsindustrins marknadsandel även i fortsättningen på nuvarande nivå, varvid exportens värde blir cirka tre miljarder euro om året.
I tillväxtscenariot (Growth case) erövrar finländsk knowhow inom vindkraft en marknadsandel på sju procent på
den utländska marknaden, varvid exportens andel stiger
till 12 miljarder euro år 2020.
Det kan anses vara en klar trend på marknaden att det
uppkommer arbetsplatser på de områden där vindkraft
byggs. Det är skäl att nämna att i Danmark, som har ungefär lika stor befolkning som Finland, sysselsätter vindkraften direkt över 23 000 personer.

14.4.4 Konsekvenserna av ALT 1 och ALT 2
14.4.4.1 Inverkan på sysselsättningen och
näringslivet i byggskedet
Vasaregionen är ett av Finlands företagstätaste områden. Genom att spetsföretagen har varit framgångsrika
har det uppkommit ett företagsnätverk som ger sysselsättning över hela regionen. Största delen av företagen
i detta nätverk har verksamhet inom energiteknologi. Av
ovannämnda företag i vindkraftsindustrin finns bland
andra ABB och The Switch i området. Nordens största energikluster omfattar förutom företag inom energiteknologi också stödorganisationer som betjänar företagen samt
högskolor och läroinrättningar som ger utbildning i branschen. En framgångsfaktor i området är att aktörerna har
bildat nätverk och samarbetar med varandra.
EWEA har beräknat att byggandet av vindkraftsparker
i Europa sysselsätter i genomsnitt 15 personer per byggd
megawatt. Det här antalet fördelas tills vidare så att tillverkningen av kraftverk och deras komponenter sysselsätter cirka 12,5 personer och byggandet 1,2 personer
per megawatt. Då de här talen används i en beräkning för
Norrskogen kan man konstatera att byggandet av vindkraftsparken kommer att sysselsätta 800–2000 personer i
tillverkningen och 80–190 personer i byggarbetet.
14.4.4.2 Vindkraftsparkens inverkan på näringslivet
under driften
EWEA har beräknat att en europeisk vindkraftspark skapar i genomsnitt 0,33 arbetsplatser i anslutning till drift
och service per installerad megawatt. I annan verksamhet
uppkommer dessutom ytterligare 0,07 arbetsplatser/megawatt. Vindkraftsparken sysselsätter under driften sammanlagt cirka 0,4 personer per installerad megawatt. Om

den sysselsättande effekten är lika stor i vindkraftsparken
i Norrskogen som i Europa i genomsnitt, innebär det cirka
25–65 nya arbetsplatser.
14.4.4.3 Skatteinkomster
Ett vindkraftverks stomme och maskinrum har enligt
Högsta förvaltningsdomstolens beslut ansetts utgöra en
konstruktion för vilken fastighetsskatt ska betalas till kommunen.
Fastighetsskatten utgör flera tusen euro om året per
kraftverk. Om hela projektet genomförs kommer det alltså att ge Närpes i medeltal över hundratusen euro per år
i fastighetsskatt.
I byggskedet och under driften uppkommer inkomstskatt för byggarbetarnas eller tjänsteproducenternas inkomster.

14.4.5 Projektet genomförs inte ALT 0
Om projektet inte genomförs påverkas områdets näringsliv och kommunekonomin negativt. Projektets sysselsättande verkan, som kan vara upp till 2 000 arbetsplatser,
uppstår inte. Kommunen förlorar ekonomiskt både fastighetsskatter och indirekt också skatteintäkter och annan fördel som förbättrad sysselsättning kunde medföra.
Arbetslöshetskostnaderna kommer inte heller att minska.

14.4.6 Bedömningens osäkerhetsfaktorer
Informationen är tillförlitlig för bedömningen.
Konsekvenserna för näringslivet beror på många lokala
och riksomfattande faktorer.

14.5

Levnadsförhållanden och trivsel

14.5.1 Utgångsinformation och
bedömningsmetoder
Med sociala konsekvenser avses konsekvenser som drabbar människor, sammanslutningar eller samhälle och som
leder till förändringar i människornas välmående eller i
fördelningen av välmåendet. Projektets konsekvenser kan
direkt påverka människornas levnadsförhållanden eller
trivsel. Å andra sidan påverkar förändringar i naturen, näringslivet eller energiproduktionen indirekt också människornas välmående. De sociala konsekvenserna har alltså
ett nära samband med andra, antingen direkta eller indirekta konsekvenser av projektet.
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Det är dock svårt att entydigt skilja direkta och indirekta
konsekvenser från varandra, eftersom en konsekvens kan
vara direkt för någon (t.ex. att få eller förlora en arbetsplats) men indirekt för de flesta (t.ex. sysselsättningsläget). Det väsentliga är att både direkta och indirekta konsekvenser och deras sociala betydelse identifieras.
Som stöd för konsekvensbedömningen användes en
handbok från Forsknings- och utvecklingscentralen för
social- och hälsovården om bedömning av konsekvenserna för människorna (”Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten
arvioinnin käsikirjaa”, STAKES 2009) samt social- och hälsovårdsministeriets guide om miljökonsekvensbedömning
och hälsomässiga och sociala konsekvenser för människan (”Ympäristövaikutusten arviointi. Ihmisiin kohdistuvat
terveydelliset ja sosiaaliset vaikutukset.” Social- och hälsovårdsministeriet 1999).
De konsekvenser som vindkraftsprojektet medför för
människornas levnadsförhållanden och trivsel kan vara
bl.a. förändringar i
• boendetrivsel (landskap, buller vid fasta bostäder och
fritidsbostäder)
• användningen av områden för rekreation och möjligheter till fritidsverksamhet (t.ex. att tillbringa fritiden,
köra med båt, fiska, plocka bär)
• människornas oro och rädslor, framtidsplaner (t.ex.
klimatförändring, landskap, djur)
• gemenskapen
• energiproduktion, näringsliv, sysselsättning
• fastigheternas värde (fasta bostäder, fritidsbostäder
och markområden)
• region- och kommunekonomi samt utnyttjande av
naturresurser.
Projektets konsekvenser uppkommer främst under driften men till vissa delar endast i byggskedet. Sociala konsekvenser kan uppkomma redan i projektets planeringsoch bedömningsskede, bl.a. i form av invånarnas oro,
rädslor, önskemål eller osäkerhet inför framtiden. Förutom
fysiska förändringar i livsmiljön kan förväntningar och oro
uppstå bland annat beträffande inverkan på tomternas
och bostädernas priser, ortens image eller förändringar i
möjligheterna till markanvändning.
Enligt handboken för bedömning av konsekvenserna
för människan kan oron och osäkerheten handla om både
ett hot som upplevs som okänt och uppgifter om möjliga
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eller sannolika konsekvenser. Invånarnas rädsla och motstånd mot förändringar handlar alltså inte nödvändigtvis bara om att försvara sina egna intressen, utan den kan
också bygga på mångsidig kunskap om de lokala förhållandena, riskerna och möjligheterna. Orons inverkan på
individen och samhället är också oberoende av om det
vid en objektiv bedömning finns en motiverad orsak till
rädslan eller inte.
På individnivå försämrar oron och osäkerheten trivseln
och välmåendet. Speciellt om oron pågår under en längre
tid kan den ge upphov till stress och till och med fysiska
hälsoproblem. Hårdast drabbar konsekvenserna ofta dem
som är i sämre ställning än andra. Med tanke på samhället
kan oron och osäkerheten bli en antingen förenande eller
åtskiljande faktor. Om organiserat motstånd uppkommer
kan det förena människorna, medan oenighet mellan invånarna kan splittra gemenskapen.
Osäkerhet och oro uppkommer kollektivt i social växelverkan med andra i samhället. Uppfattningarna och föreställningarna avspeglar inte bara den enskilda individens
åsikt. De uppkommer också utgående från på vilket sätt
frågorna behandlas i offentligheten och bland människorna.
Vindkraftverken kan också ge människorna förväntningar och hopp om miljövänligare energiproduktion.
Förväntningarna gäller framför allt att el kan produceras med vindkraftverk utan skadliga utsläpp i luften. Man
hoppas att vindkraftverken ska hejda klimatförändringen
samt öka produktionen av förnybar, inhemsk och riskfri
energi.
Bedömningsmetoder
Då de sociala konsekvenserna undersöktes och bedömdes utreddes de befolkningsgrupper eller områden som
speciellt drabbas av konsekvenserna. Samtidigt bedömdes konsekvensernas betydelse samt möjligheterna att
lindra och förhindra de negativa konsekvenserna.
Som metoder för bedömning av konsekvenserna för
människornas levnadsförhållanden och trivsel användes
en expertanalys baserad på följande källor:
• projektets övriga konsekvensbedömningar
• kart- och statistikmaterial
• invånarenkät
• åsikter som lämnats in om MKB-programmet
• respons som inkommit under bedömningens gång
(möten för allmänheten, brev).

Dessutom har de ställningstaganden som framförts i media om projektet studerats. Vid utredning av platser för rekreation på projektområdet och i dess näromgivning utnyttjades dessutom material från miljöförvaltningens rekreationsdatabas, Österbottens landskapsplan samt generalplaner.
Som grund för bedömningen har influensområdets
nuvarande levnadsförhållanden och trivsel beskrivits, bl.a.
antalet bostads- och fritidshus, rekreationsområden, nuvarande boendetrivsel samt projektområdets betydelse
och hur det används.
I expertens utvärdering analyserades och jämfördes både erfarenhetsbaserad och uppmätt information.
Invånarnas och andra berördas åsikter har också undersökts i förhållande till de övriga resultaten av projektets
konsekvensbedömning och information om nuläget.
Genom en kombination av subjektiva och objektiva uppgifter går det att skapa sig en mera tillförlitlig helhetsbild
av projektets sociala konsekvenser. Lokalbefolkningens
oro och önskemål angående projektet, betydelsen av projektets sociala konsekvenser och möjligheter att lindra de
negativa konsekvenserna lyftes fram i bedömningen.
Resultaten av konsekvensbedömningen var ännu inte
tillgängliga då invånarenkäten genomfördes, så svaren på
frågorna är baserade främst på projektets presentationsmöten, den information som fanns bifogad till enkäten
samt de svarandes tidigare erfarenheter och åsikter om
vindkraften.

Invånarenkät
Som stöd för invånarnas deltagande och konsekvensbedömningen i MKB för EPV Vindkraft Ab:s projekt att bygga en vindkraftspark i Norrskogen gjordes en invånarenkät sommaren 2009. Enkätens urvalsområde omfattade
de postnummerområden som ligger i närheten av projektområdet i Närpes (64550, 64530, 64220, 64610, 66295,
64510, 64210, 64230). Genom slumpmässigt urval ur befolkningsregisterdata plockades 1000 invånare bland personer över 18 år i de hushåll som har fast bostad eller fritidsbostad på dessa postnummerområden. I urvalet låg
tyngdpunkten på projektets närområden. Antalet svar var
totalt 282, vilket ger en svarsprocent på 28.
Invånarenkäten beskrivs närmare i en separat resultatrapport (bilaga 4). Rapporten innehåller en mera detaljerad beskrivning av hur enkäten genomfördes och dess
resultat. Här refereras de viktigaste resultaten av bedömningen av de sociala konsekvenserna.
Svarande
Största delen (77 %) av de svarande var fast bosatta på
området och en dryg femtedel (23 %) hade bara fritidsbostad där. Största delen (81 %) av de svarande har bott
eller semestrat på området i mer än 10 år. En fjärdedel
av de svarande uppskattar att de bor högst en kilometer
från projektområdet och 64 % på högst fem kilometers
avstånd (Figur 14‑15). En femtedel (20 %) av de fast boende och 13 % av de fritidsboende antar att vindkrafts-

Matka asunnolta hankealueelle
Avståndet från bostaden till projektområdet N=274
alle / under 1 km

26

1‐3 km

14

3‐5 km

24

5 ‐ 10 km

27

10‐15 km

7

yli / över 15 km

2
0

10

%

20

30

Figur 14‑15. Avståndet från den svarandes närmaste bostad (fast bostad eller fritidsbostad) till projektområdet.
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Figur 14‑16. Fast bosättning och fritidsbosättning samt platser och områden för rekreation i projektets näromgivning.
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Enligt terrängdatabasen finns 80 bostadshus och 2 fritidsbyggnader inom 1 km avstånd från projektområdet. I sydost finns bosättningen på 1,5 km avstånd samt i nordost
och öster litet längre bort. De närmaste byarna är Rangsby
och Norrnäs.
Projektområdet består huvudsakligen av skog. På projektområdet finns några byggnader som enligt byggnadstillsynen definieras som jaktstugor eller förråd. Nordost
om området finns dessutom en jaktstuga och en skjutbana. På projektområdet finns inga rekreationsplatser eller -leder som har märkts ut. Cykelleder finns väster och
öster om projektområdet från Närpes till Norrnäs och
Övermark. Allmänna badstränder och hamnar finns vid
havsstranden.
Skogarna på projektområdet erbjuder rekreationsmöjligheter för närområdets invånare. De som besvarade invånarenkäten berättade att de mest använder områdets
vägar och att de idkar friluftsliv på området (Figur 14‑17).
Skogsbilvägarna fungerar som joggnings- och vandringsleder. Området används också för jakt, bär- och svampplockning samt för att iaktta naturen och att tillbringa semestern. Projektområdet är viktigt för jaktföreningarna
(avsnitt 12.2). En tiondel av de svarande bedriver skogsbruk på området (avsnitt 14.4).

parken kommer att synas till deras bostad. Antalet svar
är tillräckligt för att det ska gå att också separat granska
svaren från dem som bor på mindre än en kilometers avstånd och från dem som bor inom vindkraftsparkens synlighetsområde.
De svarande hade fått information om vindkraftsprojektet i Norrskogen främst via lokaltidningarna (79 %). En
annan informationskälla var invånarenkäten (43 %) som
hade en bilaga med projektinformation. Riksmedierna,
grannar och bekanta nämndes också. Andra källor hade
en andel på mindre än 10 %.
Knappt hälften ansåg att den information som invånarna hade fått var begriplig och ganska tydlig, men i fråga
om tillräcklighet var åsikterna delade; 37 % hade velat få
mer information medan 29 % hade fått tillräckligt.

14.5.2 Boendets och verksamhetens
nuvarande situation
Närmaste bostadshus finns cirka 450 meter från projektområdet intill Rangsbyvägen (Figur 14‑16). Det finns gles
bosättning längs vägarna på ungefär en kilometers avstånd nordväst, väster och söder om projektområdet.
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Figur 14‑17. Hur de svarande använder projektområdet.
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En tunne aluetta eikä sillä ole minulle merkitystä / Jag
känner inte området och det har ingen betydelse för mig

15

Alue on minulle tuttu, mutta sillä ei ole minulle erityistä
merkitystä / Jag känner området, men det har ingen
särskild betydelse för mig

58

Alueella on minulle merkitystä, vaikka en tunne sitä
t k
i enkä
kä käytä
kä tä sitä
itä / Området
O åd t har
h betydelse
b t d l för
fö
tarkemmin
mig, fastän jag inte känner det närmare och inte heller
använder det

13

Alue on minulle henkilökohtaisesti tärkeä ja tuttu /
Området är viktigt för mig personligen och jag känner det

14

0

20

40
%

60

80

Figur 14‑18. De svarandes förhållande till projektområdet
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Figur 14‑19. De svarandes åsikter om hur Finlands elproduktion borde ändras.
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tenkraftverk (38 %) och avfallsförbränningsanläggningar (37 %).
Invånarnas inställning till olika energiproduktionsformer har undersökts i flera invånarenkäter som Ramboll
har gjort i anslutning till miljökonsekvensbedömningar
av vindkraftsprojekt. De som har besvarat invånarenkäten
om Norrskogen har i stort sett samma åsikter som de som
har besvarat enkäter på andra områden. Största delen (72
%, N=2 534) av de svarande som bor i de planerade vindkraftsprojektens omgivning anser att nya vindkraftverk
borde byggas i Finland. Många framhåller att Finland måste gå in för att öka produktionen av förnybar, miljövänlig,
inhemsk energi. De vanligaste positiva föreställningarna
om vindkraft är att den producerade energin är ren och
utsläppsfri, vindkraften är förnybar och vindkraftverken är
säkra. Å andra sidan är de svarande oroliga för olägenheterna för landskapet och fåglarna samt bullret. I de fritt
formulerade svaren misstänkte vissa att vindkraften är ineffektiv och dyr att bygga och använda.

Både de fast bosatta och de som har fritidshus uppskattar att boendetrivseln i nuläget är bra (89 %) och viktig (73 %). De svarande ansåg också att bostadsområdets
bullersituation, landskap och friluftsmöjligheter är goda
i nuläget. Det viktigaste ansågs vara energipriset, sysselsättningen och kommunens ekonomi, vilka nu ansågs
vara dåliga.
Över hälften av de svarande berättade att de känner projektområdet men att det inte har någon särskild
betydelse för dem (Figur 14‑18). Dessutom känner 15
% inte området och det har ingen betydelse för dem.
Projektområdet är personligen viktigt och bekant för 14
procent av alla svarande, för 19 procent av dem som bor
inom tre kilometers avstånd och för 26 procent av dem
som har utsikt mot något vindkraftverk. Dessutom berättade 13 % av alla svarande att området har betydelse för
dem, fastän de inte känner det eller använder det.

14.5.3 Invånarnas åsikter om konsekvenserna

Inställning till en vindkraftspark i Norrskogen
Största delen (84 %) av dem som besvarade invånarenkäten är positivt inställda till projektet; fördelarna av
vindkraftsparken anses vara större än nackdelarna (Figur
14‑20). Största delen (94 %) anser att konsekvenserna är

Inställning till vindkraft
Av dem som besvarade invånarenkäten om Norrskogens
vindkraftspark önskade 79 procent att det ska byggas nya
vindkraftverk i Finland (Figur 14‑19). Andra energiproduktionsformer som de svarande vill ha mera av är vat-
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Figur 14‑20. De svarandes helhetsuppfattning om en vindkraftspark i Norrskogen.
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Hankkeen myönteisin toteuttamisvaihtoehto
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Figur 14‑21. Det projektalternativ som har de positivaste konsekvenserna

positivare om projektet genomförs än om det inte genomförs. De som bor inom mindre än 3 kilometers avstånd eller som har utsikt mot projektområdet förhöll sig
något negativare till projektet än de övriga (Figur 14‑21).
Invånarnas åsikter om projektets konsekvenser
De som besvarade invånarenkäten ansåg att projektet att
bygga en vindkraftspark skulle medföra negativa konsekvenser för fågelbeståndet, landskapet, bullersituationen
samt trafiken och boendetrivseln under byggtiden (Figur
14‑22 och Figur 14‑23). Projektet bedömdes ha en positiv inverkan på kommunens image och ekonomi, sysselsättningen samt energipriset och klimatförändringen.
Energipriset och boendetrivseln ansågs vara de viktigaste
aspekterna.
De som bor på mindre än 3 kilometers avstånd ansåg
att projektets inverkan på boendetrivseln, som de anser
vara viktig, samt inverkan på landskapet, kommunens
image och fastigheternas värde och användning är mera
negativ än de som bor längre bort. Bland dem som bor
nära fanns också fler sådana som ansåg det vara outhärdligt att se vindkraftverk vid horisonten samt att bli utsatt
för deras varningsljus och skuggeffekter (Figur 14‑24). Lika
många som bor nära som längre bort ansåg dock att dessa konsekvenser är acceptabla.
Över hälften (55 %) av de svarande ansåg att antalet
vindkraftsparker i landskapet inte har någon väsentlig betydelse för projektets konsekvenser. En dryg tredjedel (35
%) tyckte att de positiva konsekvenserna ökar i takt med
att antalet vindkraftsparker ökar. En tiondel ansåg däre-
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mot att de negativa konsekvenserna ökar i takt med att
antalet vindkraftsparker ökar.

14.5.4 Konsekvenserna av ALT 1 och ALT 2
14.5.4.1 Vindkraftsparkens inverkan på
människornas levnadsförhållanden och trivsel
Konsekvenser under byggtiden
Under byggtiden uppkommer konsekvenser för människorna på grund av markbyggnadsarbetet för vindkraftverkens fundament samt vid transport av kraftverkens delar och resning av kraftverken. Byggarbetet ger upphov
till buller och ökad trafik i näromgivningen. I synnerhet
den tunga trafiken och antalet specialtransporter som
bromsar upp den övriga trafiken kommer att öka (avsnitt
14.3.3.1). Ökningen av den tunga trafiken kan försämra
trafiksäkerheten i byggskedet.
Av säkerhetsskäl begränsas möjligheterna att rör
sig på projektområdet medan byggarbetet pågår.
Begränsningarna gäller endast näromgivningen kring de
områden där byggarbete pågår. Projektet har stor sysselsättande verkan (avsnitt 14.4.4.2).
Byggskedet, som kommer att pågå i några år, kommer
i någon mån att störa boendetrivseln i närområdet, områdets trafik samt användningen av projektområdet för rekreation. Av dem som bor inom mindre än 3 kilometers
avstånd var 28 % oroade för trafiken och 24 % för boendetrivseln under byggskedet.
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Figur 14‑22. Konsekvenser av att projektet genomförs. För de aspekter
som är utmärkta med en stjärna är det en statistiskt signifikant skill‑
nad mellan dem som bor nära (under 3 km) och längre bort.
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Figur 14‑23. Olika aspekters viktighet och projektets konsekvenser

Hankkeen vaikutukset maisemaan, lähiasukkaat (alle 3 km)
Projektets inverkan på landskapet, nära projektet boende N=89‐92
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Hankkeen vaikutukset maisemaan, kauempana asuvat
Projektets inverkan på landskapet, längre från projektet boende N=166‐172
Täysin siedettävä /
Helt acceptabel
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Ganska acceptabel

Ei vaikutusta /
Ingen inverkan

Tuulivoimaloiden näkyminen horisontissa /
Vindkraftverk som syns vid horisonten*

Melko sietämätön /
Ganska outhärdlig

40

Vilkkumis‐/ varjostusefekti /
Blinkade effekter/skuggeffekter

25

Varoitusvalot /
Varningsljus*
0%

23

34

22

29

46

20
20 %

Täysin sietämätön /
Helt outhärdlig

40 %

4 3

45
60 %

23
80 %

Figur 14‑24. Åsikter om hur acceptabla konsekvenserna är bland dem som bor nära respektive längre bort. För de aspekter
som är utmärkta med en stjärna är det en statistiskt signifikant skillnad mellan de grupper som besvarat frågan.
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Konsekvenser under driften
Då vindkraftsparken byggs kommer den att förändra områdets landskap betydligt (avsnitt 10.4.2). De vindkraftverk
som byggs på ett skogbevuxet område kommer att synas
ovanför träden på cirka en kilometers håll. I närlandskapet
är det ett mindre område som påverkas. Mest kommer
vindkraftverken att förändra landskapet i riktning mot
Närpes ådal, då vindkraftverken syns över den vidsträckta
åkerslätten ovanför träden.
Det är subjektivt hur man upplever de visuella effekterna av vindkraftverken. Drygt en femtedel (23 %) av dem
som besvarade invånarenkäten ansåg att vindkraftsparkens inverkan på landskapet är negativ och nästan lika
många (21 %) ansåg att inverkan är positiv (Figur 14‑22).
Bland dem som bor på mindre än tre kilometers avstånd
är andelen mycket negativa omdömen större än bland
dem som bor längre bort. De som anser att landskapet
påverkas positivt förhåller sig också annars positivt till projektet, dess konsekvenser och allmänt taget till vindkraften. Också bland dem som anser att inverkan på landskapet är negativ hittar största delen ändå fler positiva än negativa sidor hos en vindkraftspark.
Ett vindkraftverks höjd och effekt påverkar hur långt
dess ljud hörs (avsnitt 14.1.3.2). Inom bullerområdet med
över 45 dB från de mindre kraftverken (100 m) finns 1 bostadshus. I alternativet med de största kraftverken (140
m) finns 12 byggnader inom bullerområdet med över
45 dB. Ljudet upprepas med tät frekvens och dess störande verkan varierar beroende på bl.a. väderförhållandena och bakgrundsljudet. Det finns individuella skillnader i hur störande ljudet från ett vindkraftverk upplevs. Av
dem som besvarade invånarenkäten var 21 % oroliga för
bullereffekterna.
Vindkraftverkens skuggeffekter (minst 8 timmar per år)
sträcker sig i Norrskogen cirka 500–1 000 meter från projektområdet (avsnitt 14.2.4). Det område där skuggeffekter förekommer är huvudsakligen jord- och skogsbruksområde. Där finns enligt terrängdatabasen två bostadshus. Inom området med minst 10 timmars skuggeffekter
finns ett bostadshus. Människor upplever den blinkande
skuggan på olika sätt; en del blir störda, andra inte.
Boendetrivsel. Vindkraftsparken försämrar boendetrivseln för de i närheten boende vilkas hem ligger inom
området för buller- eller skuggeffekter från kraftverken
och som upplever kraftverksljudet och skuggorna som
störande. Dessutom kan förändringen av landskapet störa vissa personers boendetrivsel också på ett större område. Största delen (77 %) av dem som besvarade invånarenkäten anser att vindkraftsparken inte påverkar boen-

detrivseln vid deras fasta bostad eller fritidsbostad (Figur
14‑22). Av de övriga var det fler (14 %) som väntade sig
negativ påverkan än positiv (9 %). Åsikten bland dem som
bor i närområdet är något negativare än bland dem som
bor längre bort beträffande projektets inverkan på boendetrivseln.
Användning av området för rekreation. Projektområdet
används förutom för skogsbruk främst för friluftsliv, iakttagelser av naturen, jakt samt bär- och svampplockning.
Då vindkraftverken är i drift kommer de inte att förhindra
dessa sysselsättningar, men kraftverkens ljud, skuggeffekter eller synlighet kan upplevas som störande faktorer för
dem som använder området för rekreation. Vintertid finns
en liten risk för dem som rör sig i närheten av kraftverken,
om snö eller is vid vissa typer av väder kan lossna från
kraftverken. Vissa som idkar friluftsliv, strövar omkring och
njuter av naturen kan känna sig störda också på ett större
område av att vindkraftverken syns. Andra däremot kan
ge sig ut på utflykt för att se på vindkraftverken. Största
delen (68 %) av dem som besvarade invånarenkäten antog att projektet inte kommer att påverka deras utflykter
och friluftsliv (Figur 14‑22). 17 % ansåg att påverkan är negativ, 14 % positiv.
Annan oro. De som besvarade invånarenkäten var
mest (39 %) oroliga över vindkraftsparkens negativa inverkan på fågelbeståndet (avsnitt 11.5.4.2). Kulturmiljön
var man också orolig för (18 %). En femtedel av dem som
bor i närheten var oroade för att vindkraftverken ska påverka deras möjligheter att använda sina fastigheter och
för att fastigheternas värde ska minska. Oron och osäkerheten för att en vindkraftspark ska byggas stör deras levnadsförhållanden och trivsel, även om det inte skulle finnas några skäl till oro.
Förväntningar. Invånarna anser att vindkraftsprojektet i Norrskogen har en positiv inverkan på stadens image
och ekonomi samt på sysselsättningen. Konsekvenserna
för näringslivet och ekonomin behandlas i avsnitt 14.4.
Invånarna väntade sig också positiv inverkan på klimatförändringen (avsnitt 8) och miljövänligare energiproduktion (avsnitt 12.1 och 8.7).
Jämförelse av konsekvenser samt sammandrag
De positiva konsekvenserna av vindkraften gäller närmast
samhället, medan de negativa konsekvenserna främst
upplevs på individuell nivå i projektets närmiljö. Ljudet
och skuggorna från vindkraftverken samt deras närhet
kan ha en negativ inverkan på boendetrivseln vid hus i
närheten och på dem som använder projektområdet för
rekreation. Antalet som lider av olägenheterna stiger om
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kraftverkens storlek och effekt ökar. Vindkraftverk som
syns i landskapet kan störa vissa som bor inom synhåll
samt sådana som tillbringar sin semester på området eller
idkar friluftsliv för rekreation där. Den här konsekvensen
kvarstår under kraftverkens hela driftstid.
Konsekvenser av elöverföringen
Kraftledningen som ska byggas kommer att dras från projektområdets mitt österut genom skogs- och torvproduktionsområdet till Närpes å. Kraftledningen splittrar markägarnas skogsskiften. På ett par åkrar kommer stolparna
att störa odlingen, då de utgör hinder som man måste ta
en omväg runt. I närheten av den plats där kraftledningen dras över vägen finns några hus vilkas invånare kan
drabbas av buller och andra störningar medan ledningen
byggs. Största delen av kraftledningen dras genom skogen, där träden skymmer utsikten så att landskapet inte
påverkas på något stort område. Kraftledningen har ingen väsentlig inverkan på invånarnas levnadsförhållanden
och trivsel.
14.5.4.2 Vindkraftsparkens inverkan på
människornas hälsa
Elproduktion med hjälp av vindkraftverk orsakar inga för
människornas hälsa skadliga utsläpp i luften, vattendragen eller marken. Vindkraften ersätter andra sätt att producera elenergi. Dessa andra produktionsformer orsakar
olika former av utsläpp beroende på produktionssätt.
Vindkraften är inte förknippad med några stora olycksrisker med omfattande konsekvenser för människorna och samhället. Olycksriskerna sammanhänger främst
med kraftverkens näromgivning. Eftersom kraftverken
placeras flera hundra meter från bosättningen uppkommer inga hälsorisker.
Vindkraftverken ger upphov till ljud. Bullret till följd av
projektet behandlas i avsnitt 14.1. Vindkraftverken placeras så att bullret från dem inte borde påverka hälsan för
dem som bor i närheten av projektområdet.
Skuggeffekterna från vindkraftverken behandlas i avsnitt 14.2. Skuggeffekterna från kraftverken blir så kortvariga och inträffar så sällan vid fritidsbostäderna och den
fasta bosättningen att detta inte medför några olägenheter för hälsan.
14.5.4.3 Vindkraftsparken och allemansrätten
Med allemansrätten avses att alla som vistas i Finland
har möjlighet att utnyttja natu-ren, oberoende vem som
äger området. Allmän praxis är att man får röra sig och
samla naturens håvor i skog som någon annan äger.
Allemansrätten är landets sed som är allmänt accepterad
och baserad på olika lagar.
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Med stöd av allemansrätten får man röra sig till fots, på
skidor eller med cykel i natu-ren, dock inte på gårdsplaner och åkrar. Det är också tillåtet att bl.a. tälta (avståndet
till bosättningen måste beaktas), köra med båt, simma,
meta och pilka.
Medan vindkraftsparken byggs måste möjligheterna
att röra sig fritt i den omedelbara närheten av byggområdena av säkerhetsskäl begränsas. Begränsningarna gäller
i tur och ordning endast de delar av projektområdet där
byggarbete pågår. Då vind-kraftsparken är färdig kan man
röra sig där som förut. Begränsningarna i möjligheterna
att röra sig på området upphör efter avslutat byggarbete.
Området kan användas inom ramen för allemansrätten
precis som förut efter att vindkraftsparken blivit färdig.

14.5.5 Projektet genomförs inte ALT 0
Att projektet inte genomförs kommer inte att påverka
människornas levnadsförhållanden och trivsel i närområdet, men både rädslorna för olägenheter och förväntningarna på positiva konsekvenser förblir ouppfyllda.

14.5.6 Metoder att minska och lindra de
negativa konsekvenserna
Projektets sociala konsekvenser kan lindras inte bara med
tekniska metoder utan också genom informering av både
fast bosatta och fritidsboende om hur projektet framskrider och om dess konsekvenser. Saklig informering kan avsevärt lindra den oro och osäkerhet som projektet kan ge
upphov till.

14.5.7 Bedömningens osäkerhetsfaktorer
Konsekvenserna för människorna är inte entydiga. Det är
subjektivt hur konsekvenserna av vindkraftverken kommer att upplevas. Därför är det svårt att bedöma hur väsentlig påverkan är och på vilket sätt den upplevs. Hur
konsekvenserna upplevs påverkas av bl.a. personens förhållande till det aktuella området och till vindkraften i allmänhet samt personliga värderingar. I invånarenkäten
framkom olika åsikter bland lokalbefolkningen om projektets konsekvenser samt konsekvensernas art och betydelse.
Människorna kan också ändra sin uppfattning utgående från till exempel ändringar i projektplanen, resultaten
av konsekvensbedömningen eller nyheter eller händelser
som är oberoende av projektet. De sociala konsekvenserna är alltså delvis bundna till bedömningstidpunkten.

15. Samverkan med andra projekt
och planer
I det här avsnittet behandlas hur Norrskogens vindkraftspark eventuellt påverkar andra planerade vindkraftsprojekt vid Bottenhavets kust i Österbotten. Med tanke på
samverkan är de viktigaste i det här sammanhanget andra
planerade vindkraftsområden vilkas miljökonsekvenser är
likartade som för det projekt som här bedöms. Andra planerade vindkraftsparker i södra delen av Österbotten presenteras i avsnitt 6.6.1.
Hur pålitlig bedömningen av samverkan är beror i hög
grad på den mängd information som finns tillgänglig
om andra projekt och informationens kvalitet. Flera vindkraftsparker är i ett tidigt planeringsskede och till exempel deras MKB har ännu inte publicerats. Därför finns det
endast sparsamt med information om de olika projektens

konsekvenser. Dessutom finns ännu inga beslut om tidsplan för hur projekten ska genomföras eller vilken den
slutliga omfattningen blir, vilket försvårar bedömningen
av deras samverkan.
Den viktigaste samverkan har bedömts vara projektens
positiva inverkan på produktionen av förnybar, koldioxidfri energi, vilket på ett avgörande sätt bidrar till att klimatförändringen ska kunna hejdas. Dessutom medför
projekten påtagliga fördelar för näringslivet i Österbotten
genom sysselsättande verkan samt utveckling inom industrin. Med tanke på Norrskogens vindkraftspark och
dess eventuella samverkan är de viktigaste projekten som
ska bedömas speciellt de vindkraftsparker som planeras i
Finnsätret och Östermark (Tabell 15‑1).

Tabell 15‑1. Norrskogens samverkan med vindkraftsprojekt som planeras i Österbotten och Södra Österbotten.

Avstånd från Norrskogens
projektområde
Inverkan på produktion av
förnybar energi
Konsekvenser för klimatet
Jordmån och grundvatten
Ytvatten
Vegetation och naturvärden

Fågelbestånd

Naturskyddsområden

Buller
Skuggeffekter
Landskap och kulturmiljö

Sociala konsekvenser
Näringsliv

EPV:s vindkraftsprojekt i närheten av Norrskogens projektområde
Finnsätret
Östermark
Malax
Lillkyro
4,5 km
15 km
35 km
60 km

Korsholm
68 km

Ömossa
52 km

Projekten har stor samverkan med tanke på ökad produktion av förnybar energi. Om EPV Vindkraft Ab:s
projekt byggs ut i full storlek utgör de en beaktansvärd del av den vindkraftskapacitet som Finland har som
mål fram till år 2020. Samverkan är därför mycket stor.
Med hjälp av projekten kan man avsevärt minska koldioxidutsläppen från elproduktionen i Finland.
Ingen samverkan
Ingen samverkan
Projekten har ingen betydande samverkan, eftersom det på projektområdet inte förekommer sådana naturtyper vilkas arealer projekten tillsammans skulle kunna avsevärt reducera. På projektområdet förekommer
inte heller permanent sådana organismarter som skulle kunna rör sig mellan flera olika vindkraftsparker
(bl.a. stora rovdjur).
Se senare i
Projekten kan påverka flyttstråken samt vuxendödligheten för arter som flyttar genom
texten.
Österbotten. Av de häckande arterna är det främst arter som söker föda på ett vidsträckt
område (bl.a. havsörn) som kan vara känsliga för konsekvenserna.
Projekten kan tillsammans påverka de naturskyddsområden som finns i Norrskogens omgivning, främst
genom projektens eventuella inverkan på fågelbeståndet och genom fåglarnas ökade kollisionsrisk (se
senare i texten).
Projektens buller är begränsat till närheten av de enskilda projektområdena. Därför uppstår ingen samverkan.
Projektens skuggeffekter är begränsade till närheten av de enskilda projektområdena. Därför uppstår ingen
samverkan.
Se senare i
Projekten har ingen avsevärd samverkan i fråga om närlandskapet. Tillsammans kan
texten.
projekten dock påverka Österbottens och områdets karakteristiska landskapsbild och
kulturmiljöns särdrag. Se senare i texten.
Projektens samverkan beror främst på projektens inverkan på landskapsbilden och dess betydelse.
Projekten har en stor sysselsättande verkan för både Österbotten och Södra Österbotten samt också nationellt.
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15.1

Landskap

Finnsätrets vindkraftspark omfattar fyra vindkraftverk.
Projektområdet ligger cirka fyra kilometer från Norrskogens
projektområde. Om båda projektområdena blir verklighet
kan de båda synas från väg 673. Byggnaderna och vegetationen intill väg 673 avgränsar dock vyerna från vägen så
att båda projektområdenas vindkraftverk inte syns i en vid
sektor samtidigt. Från gårdsmiljöerna vid byggnaderna i
Norrnäs by kan det finnas utsikt mot båda vindkraftsparkerna. Hur synliga vindkraftverken är från gårdsmiljöerna
påverkas bl.a. av närbelägna skogsdungar, byggnader och
gårdsmiljöernas växtlighet. Om det blir förändringar i dessa kan vyer mot vindkraftverken öppnas eller stängas.
Om de många planerade vindkraftsprojekten i
Österbotten förverkligas kan de förändra landskapets och
kulturmiljöns karaktär även på områden dit de direkta visuella effekterna inte når. Även i det här fallet är det subjektivt hur påverkan upplevs och det beror bl.a. på betraktarens sätt att uppfatta och uppleva sin omgivning.

15.2

Fågelbestånd

I Österbotten och vid Kvarken följer fåglarna vid flyttningen tydligt Bottniska vikens strandlinje. Längs den flyttar
årligen stora mängder fåglar. Fågelflyttningen över området fördelas dock tydligt mellan arter som flyttar över
havet (bl.a. andfåglar, måsar och lomfåglar) och över land
(bl.a. dagrovfåglar, tranor, tättingar). I det här fallet kan
Norrskogens vindkraftspark samverka med andra parker
speciellt beträffande arter som flyttar över land, om flyttstråken i Österbotten går via flera olika vindkraftsområden. De arter som är känsligast för den här samverkan är
speciellt tranor och olika dagrovfåglar (bl.a. havsörn) och
eventuellt sädgäss som flyttar via området på höstarna.
I fråga om samverkan kan den viktigaste verkningsmekanismen i det här sammanhanget anses vara speciellt den kumulativa kollisionsrisk som flera vindkraftsparker efter varandra innebär samt också en småskalig förskjutning av fåglarnas flyttstråk då fåglarna försöker undvika vindkraftverk på sitt flyttstråk. I Österbotten
och Kvarkenområdet flyttar fåglarna främst över låglänta marker, varvid de speciellt följer vattendrag, åar samt
vindsträckta åkerområden i nord-sydlig riktning. Största
delen av de vindkraftsparker som är planerade i närheten av Bottenhavets kust ligger enligt en kartgranskning
liksom Norrskogen på skogsdominerade områden som
sannolikt har liten betydelse för fågelflyttningen. Därför
kan också de olika projektens samverkan (bl.a. den kumu-
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lativa kollisionsrisken) anses vara av tämligen liten betydelse. Flyttningen över fastlandet kan dock inte beskrivas
med enkla linjer utan flyttstråken påminner mera om breda korridorer med minskande antal flyttande fåglar mot
stråkens ytterkanter.
Fågelarter som häckar i skogbevuxna områden tillbringar största delen av sin fortplantningstid på ett relativt litet område i närheten av den egna boplatsen. Viktiga
arter i fråga om samverkan är i det här sammanhanget
främst rovfåglarna havsörn och fiskgjuse, som söker föda
på ett vidsträckt område. Deras jaktområden och flygstråk
på spaning efter föda kan därför gå via flera vindkraftsområden. Beträffande projektet i Norrskogen gäller eventuell samverkan i första hand de havsörnspar som häckar i Närpes och Kristinestad. Däremot kan de planerade
vindkraftsparkerna i Närpes bedömas ha liten betydelse
för havsörnarna på Replot på grund av avståndet (cirka
70 km).
Av de övriga vindkraftsområdena från den planerade vindkraftsparken i Norrskogen sett är den närmaste Finnsätret i sydväst, där fyra vindkraftverk planeras.
Fågelflyttningen genom Norrskogsområdet noterades,
då flyttningen studerades, gå främst längs Närpes å öster och sydost om projektområdet. För dessa individer
kan Finnsätrets betydelse med tanke på kollisionsrisken
bedömas vara liten. Däremot kan området vid Finnsätret
öka kollisionsrisken för de fåglar vilkas flyttstråk går sydväst om projektområdet i Norrskogen. Ökningen är dock
sannolikt inte väsentlig på grund av att endast ett fåtal
vindkraftverk planeras där.

DEL III: JÄMFÖRELSE AV ALTERNATIV
OCH GENOMFÖRBARHET
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16. Behov av uppföljning av
fortsatta undersökningar

16.1

Vattendrag och fiskbestånd

Byggandet av en vindkraftspark och vindkraftsparkens
drift bedöms ha mycket liten eller ingen inverkan alls på
ytvattnet samt fiskbeståndet i diken eller bäckar.
För uppföljning av ytvattnets och fiskbeståndets tillstånd
föreslås inget uppföljningsprogram.

16.2

Fågelbestånd

16.3

Buller

Eventuell bullerpåverkan av projektet borde följas upp genom bullermätningar. Då projektplanerna (kraftverkens
exakta förläggningsplatser, val av kraftverkstyp m.m.) preciseras borde modellberäkningarna revideras. Utgående
från resultaten av de reviderade modellberäkningarna
och de rådande vindriktningarna på området går det att
välja representativa mätpunkter för uppföljningsmätningarna.

För att få reda på projektets eventuella konsekvenser för
fågelbeståndet i projektområdets omgivning borde en
uppföljning av fågelbeståndet göras under byggskedet
och under de första åren som vindkraftverken är i drift.
Faktorer som borde följas upp med tanke på den planerade vindkraftsparken är speciellt vindkraftverkens inverkan på områdets häckande fågelbestånd, artsammansättningen samt den kollisionsrisk som vindkraftverken ger
upphov till och kollisionsdödligheten. Hur länge uppföljningen av fågelbeståndet ska pågå bestäms slutligen av
de konsekvenser för fåglarna som observeras i inledningsskedet, men allmänt sett kan uppföljningen uppskattas
pågå 1–3 år.
Uppföljningsmetoderna borde förenhetligas för att
trygga resultatens jämförbarhet och att de eventuellt kan
generaliseras. Då kan resultaten också utnyttjas i planeringen av kommande vindkraftsprojekt. Det finns mycket
omfattande information om fågelbeståndet på planområdet. Den existerande informationen kan utnyttjas vid
uppföljningen av vindkraftsprojektets inverkan på fågelbeståndet. Metoderna för uppföljning av fågelbeståndet
borde planeras noggrant så att resultatens jämförbarhet
och eventuell möjlighet till generalisering kan säkerställas. Behovet av fågeluppföljning i fortsättningen (efter de
första driftsåren) övervägs beroende på kraftverkens konstaterade inverkan på områdets fågelbestånd.
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17. Jämförelse av alternativ
17.1 Projektets alternativ och principer
för jämförelsen
Målet för MKB-förfarandet är att bedöma miljökonsekvenserna av den vindkraftspark som planeras i Norrskogen i
Närpes. För vindkraftsparken har tre alternativ granskats:
1) projektet genomförs enligt projektplanen (alternativ
ALT 1), 2) projektet omfattar 29 vindkraftverk (ALT 2) och
3) en situation där vindkraftsparken inte byggs (nollalternativ enligt MKB-lagen, ALT 0). I alternativen har miljökonsekvenserna granskats inte bara för byggandet av vindkraftverken utan också för den elöverföring som kraftverken behöver. De granskade alternativen presenteras ingående i avsnitt 6.2.
I miljökonsekvensbedömningen bedöms för varje granskad konsekvens den förändring som uppstår
från nuläget till den tidpunkt som granskningen gäller.
Miljökonsekvenserna bedöms genom jämförelse av dem
med motsvarande konsekvenser för nollalternativet, dvs.
i praktiken projektområdets nuvarande tillstånd och dess
naturliga utveckling. Konsekvensernas betydelse har bedömts enligt förändringens storlek samt genom jämförelse av konsekvenserna med rikt- och gränsvärdena för
belastningen, kvalitetsnormerna för miljön och områdets
nuvarande miljöbelastning. Här har dessutom beaktats
den respons som inkommit under invånarenkätens gång
om de konsekvenser som invånarna anser vara betydelsefulla för området och det planerade projektet.
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Olika konsekvenser har jämförts enligt den beskrivande (kvalitativa) jämförelsetabellen nedan. I tabellen ingår
de granskade alternativens centrala både positiva och negativa konsekvenser.
Konsekvensernas betydelse kan granskas separat på
lokal, regional och nationell nivå. Någon konsekvens kan
vara mycket betydelsefull på lokalplanet, men på regional
nivå är dess betydelse mindre. Konsekvensernas betydelse påverkas av bl.a.:
• influensområdets storlek
• objekt som drabbas av konsekvensen och deras
känslighet för förändringen
• objektets betydelse
• kan konsekvensen återställas och/eller är den bestående
• konsekvensens intensitet och förändringens storlek
• människornas upplevelser i anslutning till konsekvensen (rädslor och osäkerhet)

Tabell 17‑1. De största konsekvenserna och jämförelse av alternativ

Konsekvensernas betydelse

Alternativ ALT 1:

Alternativ ALT 2

ALT 0

4−7 %

0%

Betydande med tanke på
vindkraftsproduktionen

Främjar inte vindkraftsproduktionen

Produktion av förnybar
energi

Som mest cirka 8 % av Finlands 5−8 %
vindkraftskapacitet enligt det
nationella målet fram till år 2020 Betydande med tanke på
vindkraftsproduktionen

Klimatet

Projektet kan ha en avsevärd
positiv inverkan på klimatet
genom minskade utsläpp av
växthusgaser

Genom projektet kan användning av fossila bränslen i energi- Den minskning av utsläpp
produktionen ersättas, varvid utsläppen av växthusgaser från som vindkraftsparken kunde
energiproduktionen i Finland minskar. Hur stor inverkan blir
ge förverkligas inte
beror främst på i vilken omfattning projektet genomförs.

Samhällsstruktur och
markanvändning

Projektområdet är huvudsakligen
mark som används för skogsbruk. Där finns endast några
jaktstugor eller byggnader som
används som förråd.

Vindkraftsparken har endast liten inverkan på områdets
nuvarande former av markanvändning. Därför försämras
möjligheterna att använda området som skogsbruksmark inte
påtagligt.

Projektområdet förblir i
nuvarande tillstånd som
område för främst skogsbruk.
Utvecklingen av markanvändningen fortsätter utan
den planerade vindkraftsparken.

Planläggning

I landskapsplanen finns inget
bestämt för området.

Projektområdet är inte anvisat för vindkraftsproduktion i
landskapsplanen. Projektet förutsätter att en delgeneralplan
görs upp för området.

Med områdets nuvarande
markanvändning är det inte
nödvändigt att göra upp en
delgeneralplan för området.

Arbetet med en delgeneralplan
har startat.

Beredningen av en delgeneralplan har påbörjats

Jordmån och berggrund

Projektet påverkar de områden
där vindkraftverkens fundament
samt servicevägarna ska byggas.
Dessa områden utgör ca 2 % av
den totala arealen.

Projektområdets nuvarande
tillstånd förändras på de
områden där vindkraftverkens
fundament samt servicevägarna byggs.

Samma påverkan som i ALT 1. Inga konsekvenser av en
vindkraftspark uppstår.
Påverkan blir dock något
Projektområdets nuvarande
mindre än i ALT 1 på grund av tillstånd förblir oförändrat.
mindre antal kraftverk

Grundvatten

Projektområdet ligger inte
på betydelsefullt område för
grundvattentäkt. Ingen påtaglig
inverkan

Projektet eller dess förverkligande påverkar inte grundvatten- Projektområdets nuvarande
bildningen.
tillstånd förblir oförändrat.

Ytvatten och fiskbestånd

Det finns obetydligt med vattendrag på projektområdet.
På området och i dess närhet
finns inga sjöar, endast tre
bäckar (Bäcklidbäcken, Lidån,
Norrnäsån).

Projektets inverkan på vattenkvaliteten i områdets bäckar
Områdets nuvarande tillstånd
eller på avrinningsförhållandena är obetydlig och övergående. förblir oförändrat.
Projektet påverkar inte bäckarnas fiskbestånd eller fisket på
området.

På området finns inga ställen
som är särskilt betydelsefylla
med tanke på fisket.
Vegetation och fauna

Projektet påverkar främst de
områden där vindkraftverken
och servicevägarna byggs. Dessa
utgör cirka 2 % av projektområdets areal.

Vindkraftverken placeras
främst på skogsbruksområde.
På byggområdena finns enligt
terränggranskningarna inga
värdefulla platser från naturvårdssynpunkt eller hotade
naturtyper.

Som ALT 1. Påverkan blir
dock något mindre på grund
av mindre antal kraftverk.
Skillnaderna är i alla fall inte
stora.

Projektområdets nuvarande
tillstånd förblir oförändrat.
Skogsbruket som bedrivs på
området kan dock påverka
områdets naturförhållanden
och dess utveckling.

De värdefullaste ställena på
projektområdet är de kända
områden där flygekorrar förekommer samt de mossar som
ännu delvis är i naturtillstånd
nordost om projektområdet.
Det är dock skäl att granska
naturförhållandena vid
elöverföringslinjen i samband
med den fortsatta planeringen av projektet.

163

Fågelbestånd

Fågelbeståndet på projektområdet består främst av vanliga
arter som förekommer i barr- och
blandskogar. De mest beaktansvärda häckande arterna på
området är bl.a. dagrovfåglar
och tjäder.

Vindkraftverken byggs främst på områden som är av litet
värde för fågelbeståndet (kalhyggen, plantbestånd). Därför är
projektets inverkan på fåglarnas viktiga häckningsområden
obetydlig.
Flyttfåglarnas kollisionsrisk är totalt sett liten, eftersom
endast en liten mängd fåglar flyttar genom området.

Projektområdets nuvarande
tillstånd förblir oförändrat.
Skogsbruket på området
kan dock påverka områdets
naturförhållanden och dess
utveckling.

Projektområdet ligger utanför
fåglarnas främsta flyttstråk.
Därför är antalet fåglar som flyttar genom området litet.

Fladdermöss

Det finns ingen detaljerad
information om områdets fladdermusstam eller områdets
betydelse för fladdermössen.

Projektområdets nuvarande
tillstånd förblir oförändrat.
Skogsbruket som bedrivs på
området kan dock påverka
områdets naturförhållanden
och dess utveckling.

Naturskyddsområden

Närmaste naturskyddsområden
(Hinjärv, Risnäsmossen) ligger
cirka 7–8 km norr om projektområdet.

Vindkraftsparken påverkar inte naturskyddsområdena i projektområdets omgivning eller deras särskilda naturvärden.

Projektområdets nuvarande
tillstånd förblir oförändrat.

Landskap och kulturarv

Projektområdet ligger på ett
område som används främst
för skogsbruk.

Mest kommer vindkraftverken att förändra landskapet
i riktning mot Närpes ådal,
då vindkraftverken syns
bakom den vidsträckta
åkerslätten ovanför träden.

Områdets landskapsbild
samt de kulturhistoriskt
värdefulla objektens nuvarande tillstånd och utveckling förblir oförändrade.

Buller

På projektområdet finns inga
hus som används som fast
bostad utan de närmaste finns
på 500–800 m avstånd. På
området finns dock enstaka
fritidsbostäder som används
främst som jaktstugor eller
förråd.

Bullernivåerna överstiger inte riktvärdena nattetid för områden som används för fritidsboende. På de områden som
används för fast bosättning ligger bullernivån vid riktvärdet
eller under.

Projektområdets nuvarande
tillstånd förblir oförändrat.

Skuggeffekter

På projektområdet finns inga
hus som används som fast
bostad utan de närmaste finns
på 500–800 m avstånd. På
området finns dock enstaka
fritidsbostäder som används
främst som jaktstugor eller
förråd.

Skuggeffekterna är inte störande för fritidsbosättningen
eller den fasta bosättningen.

Projektområdets nuvarande
tillstånd förblir oförändrat.

Jakt

På projektområdet jagas regelbundet älg, räv och hare.

Medan projektet genomförs kan byggarbetet påverka
förekomsten av hjortdjur på området. Den här påverkan är
dock sannolikt tillfällig.

Projektområdets nuvarande
tillstånd och jaktmöjligheter
förändras inte.

Områdets älgstam är på
Närpesområdets genomsnittliga nivå.
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Inga kännbara byggåtgärder i anslutning till projektet kommer att utföras i närheten av fladdermössens potentiella
gömställen eller fortplantningsområden. Därför blir inverkan
på fladdermössen sannolikt liten.

Något mindre konsekvenser
än i ALT 1.

Projektet kan påverka jaktupplevelserna (speciellt jakten på
hönsfåglar).

Människornas levnadsförhållanden och trivsel

Projektet har liten inverkan på
levnadsförhållanden och trivsel.
Inverkan beror främst på
förändringen av landskapet.

Ljudet och skuggeffekterna från vindkraftverken kan störa
boendetrivseln vid några närbelägna hus. Vindkraftverk som
syns i landskapet kan störa vissa som bor inom synhåll samt
sådana som tillbringar sin semester på området eller idkar
friluftsliv för rekreation där.

Konsekvenserna av vindkraftsparken uppstår inte.

Människornas hälsa

Vindkraftverk och deras elöverföring har inte konstaterats
påverka hälsan.

Påverkar inte hälsan

Situationen fortgår som nu.

Näringslivet

Projektet kan ha avsevärt
inverkan på det lokala och nationella näringslivet tack vare
dess sysselsättande verkan.

Projektet kan ha avsevärt inverkan på näringslivet i södra
delen av Österbotten tack vare dess sysselsättande verkan.
Hur stor inverkan blir beror i första hand på i vilken omfattning projektet genomförs.

Projektets sysselsättande
verkan uteblir och områdets nuvarande situation
förblir oförändrad.

18.Projektets genomförbarhet

18.1

Miljön

Projektets ursprungliga plan att bygga 32 vindkraftverk
är genomförbart med tanke på miljön. I bedömningen
konstaterades det inte finnas sådana negativa miljökonsekvenser att alternativ 1 inte kan godkännas.
För att maximera naturens enhetlighet kunde man
överväga om kraftverk nummer 7 ska byggas. Den här
platsen, mitt emellan två mossområden i naturtillstånd,
är av lokal betydelse.
Detaljerade uppgifter om naturförhållandena längs
elöverföringslinjen måste granskas i samband med den
noggrannare planeringen.
Projektet är också i sin helhet genomförbart, även beträffande konsekvenser för människorna.

18.2

Samhällelig godtagbarhet

Projektets samhälleliga godtagbarhet avgörs via ett planläggningsförfarande.

18.3

Ekonomiska förutsättningar

Den projektansvariga EPV Vindkraft Ab har goda förutsättningar att genomföra en stor energiinvestering.
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19.Terminologi och förkortningar

generator

Anordning som omvandlar rörelseenergi till elström

kW

kilowatt, effektenhet
1 MW (megawatt) = 1000 kW = toppeffekt för ett medelstort vindkraftverk

kWh

kilowattimme, energienhet
1 MWh (megawattimme) = 1000 kWh

kV, kilovolt

Volt (V) är en spänningsenhet som används för att ange
spänning och elektrisk potential.
1 kV = 1 000 V

MW, megawatt

Watt (W) är en effektenhet.
1 MW = 1 000 kW = 1 000 000 W

rotor

Turbinens löphjul

planområde

Även termen projektområde används.
Område inom vilket de planerade vindkraftverken ska
placeras.

turbin

Vindturbin eller maskin som omvandlar luftens rörelseenergi till mekanisk energi

UNESCO

Förenta Nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur

kontaktmyndighet

Projektets kontaktmyndighet har varit Västra Finlands miljöcentral, vars uppgifter överfördes till Södra Österbottens
närings-, trafik- och miljöcentral (ELY-centralen) genom
statens förnyelse av regionförvaltningen 1.1.2010.
Till kontaktmyndighetens uppgifter i MKB-processen
hör bl.a. att framlägga bedömningsprogrammet och
‑beskrivningen till påseende, ordna offentliga höranden,
samla in utlåtanden och åsikter samt ge sammanställda
utlåtanden.

MKB

166

En miljökonsekvensbedömning (MKB) är ett förfarande
för bedömning av miljökonsekvenser enligt lagen och
förordningen om miljökonsekvensbedömning MKBförfarandet tillämpas på projekt som kan medföra kännbara miljökonsekvenser.
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