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FÖRORD
Syftet miljökonsekvensbedömningen (MKB-förfarande) har varit att utreda miljökonsekvenserna av vindkraftparken som planeras i Storbötet i Nykarleby stads och Vörå
kommuns områden. Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB-beskrivning) har utarbetats
utifrån det MKB-program som blev färdigt i juni 2013 samt utifrån utlåtanden och
åsikter om MKB-programmet. I MKB-beskrivningen presenteras uppgifter om projektet samt en enhetlig bedömning av projektets miljökonsekvenser som ett resultat
av bedömningsförfarandet. MKB-beskrivningen har utarbetats av FCG Design och
planering Ab på uppdrag av PROKON Wind Energy Finland Oy. I FCG:s arbetsgrupp
deltog:









Affärsverksamhetsdirektör, AFD Jakob Kjellman (projektchef)
Projektchef, DI Heini Passoja (MKB-ansvarig)
Biolog, FM Paavo Sallinen
Landskapsarkitekt Riikka Ger
Ledande konsult, FM Taina Ollikainen
Planerare, FM Kristina Salomaa
Planeringschef, FM Esa Kallio
Planerare, FM Suvi Rinne

I samband med MKB-förfarandet har separata utredningar gjorts. Följande personer
har ansvarat för arbetet med dessa:
 Matematiska modelleringar av buller, skuggning samt synlighet:
 Janne Märsylä, FCG Design och planering Ab
 Paulina Kaivo-oja, FCG Design och planering Ab
 Mauno Aho, FCG Design och planering Ab
Fågel-, växt- och biotoputredningar:
 Paavo Sallinen, FCG Design och planering Ab
 Ari Lähteenpää, Merenkurkun lintutieteellinen Yhdistys ry.
Fladdermusutredning:
 Thomas Lilley, Turun yliopisto
 Jenni Prokkola, Turun yliopisto
Invånarenkät:
 Taina Ollikainen, FCG Design och planering Ab
Utredning av fornlämningar:
 Kalle Luoto, Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy
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SAMMANDRAG
Projektet
PROKON Wind Energy Finland Oy planerar en
vindkraftpark vid ett omfattande skogsområde som är beläget cirka åtta kilometer öster om Oravais by på Vörå kommuns och Nykarleby stads kommungräns. Projektområdets areal är cirka 1900 hektar. PROKON
Wind Energy Finland Oy har ingått arrendeavtal med områdets markägare för ibruktagandet av området för vindkraftparkens behov.
Projektansvarig
PROKON Wind Energy Finland Oy är ett finskt
dotterbolag till
PROKON-företagsgruppen
som hör till ett av de ledande tyska företagen inom projektering, byggande och drift av
vindkraftverk. I Finland har PROKON under
det senaste året inlett ett flertal vindkraftparksprojekt.
Projektets bakgrund och mål
Bakgrunden till vindkraftparksprojektet är
de klimatpolitiska mål som Finland har förbundit sig till genom internationella avtal
och som medlem av EU. Dessutom ska Österbotten enligt landskapsstrategin för åren
2014-2017 vara ett landskaps med självförsörjande energiproduktion som bygger på
förnybar energi.
Förfarande
dömning

vid

miljökonsekvensbe-

Syftet med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarandet) är att
främja bedömningen och ett enhetligt beaktande av miljökonsekvenserna vid planering
och beslutsfattande. Dessutom är syftet att
öka medborgarnas tillgång till information
samt deras möjligheter att delta i och påverka projektplaneringen. Det är viktigt att
påpeka om att inga beslut görs eller tillstånd beviljas i samband med MKBförfarandet.
MKB-förfarandet består av två skeden. I det
första skedet görs ett program för miljökonsekvensbedömning,
m.a.o.
ett
MKBprogram. I det andra skedet genomförs den
egentliga
miljökonsekvensbedömningen,
vars resultat sammanställts denna miljökonsekvensbeskrivning. MKB-programmet
för Strbötet vindkraftpark lämnades till kontaktmyndigheten i juni 2013 och detta dokument är projektets MKB-beskrivning.
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MKB-beskrivningen och kontaktmyndighetens utlåtande om den kommer att beaktas i
ett senare skede vid projektets tillståndsprocesser. I beslutet om tillstånd redogör
tillståndsmyndigheten
för
hur
MKBbeskrivningen och kontaktmyndighetens
utlåtande om den har beaktats.
Detta MKB-förfarande koordineras och
övervakas av Närings-, trafik- och miljöcentralen (ELY-centralen) i Södra Österbotten.
Tidsplan
Innan det egentliga MKB-förfarandet inleddes, hade den projektansvarige gjort en
grundlig teknisk placeringsplanering under
vintern 2012-13. Uppgörandet av MKBprogrammet inleddes i februari 2013 vid sidan av elplaneringen. Kontaktmyndigheten
lade fram MKB-programmet till påseende på
sommaren 2013.
Konsekvensbeskrivningen som innehåller resultaten av bedömningsarbetet läggs fram till
påseende under hösten 2014 för två månader framåt. Bedömningsförfarandet avslutas
efter att kontaktmyndighetens gett sitt utlåtande om konsekvensbeskrivningen. Enligt
den preliminära tidsplanen genomförs den
förberedande planeringen, MKB-förfarandet
och planläggningen av projektområdet huvudsakligen under 2012 - 2014 och färdigställs under början av år 2015.
Enligt projektets tidsplan kan bygglov för
vindkraftparken sökas under år 2015 och
byggnadsfasen avslutas under år 2017.
Information och deltagande
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
(MKB-förfarande) är en öppen process i vilken
invånare,
medborgarorganisationer,
olika myndigheter och andra intressegrupper
kan delta. Invånarna och andra sakägare kan
delta i projektets MKB-förfarande och därigenom i projektets planering och beslutsfattande.
För att övervaka förfarandet vid miljökonsekvensbedömning har en uppföljningsgrupp
tillsatts. Gruppens uppgift är att främja informationsflödet och -utbytet mellan den
projektansvarige, myndigheterna och andra
intressentgrupper. Uppföljningsgruppen följer med miljökonsekvensbedömningens förlopp samt lägger fram åsikter om bedömningsarbetet och beredningen av MKBbeskrivningen.
Under MKB-förfarandet ordas två informations- och diskussionsmöten för allmänheten:
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ett ordnades i MKB-programskedet (bedömningens planeringsskede) och ett ordnas när
miljökonsekvensbedömningen är klar. På
mötena kan allmänheten ställa frågor och
lägga fram åsikter om projektet och bedömningen av dess konsekvenser.
ELY-centralen i Södra Österbotten informerar
och kungör officiellt om MKB-förfarandet
både på Internet och med hjälp av material
som läggs fram till påseende. Åsikter och utlåtanden om MKB-programmet
och
beskrivningen sänds till ELY-centralen.
Bedömda alternativ
Av vindkraftparken studerades totalt tre alternativ.
Alternativen
skiljer
sig
från
varandra i avseende på vindkraftparkens
omfattning, m.a.o. antalet vindkraftverk varierar mellan 7 och 32 stycken. Kraftverkets
totala höjd i alla alternativ är grovt sett drygt
210 meter. Alternativen som granskats inom
ramen för vindkraftparksprojektet i Storbötet
är:



Alternativ 1: 25 vindkraftverk i Nykarleby stads område



I alternativ 1 består vindkraftparken av
25 vindkraftverk med total kapacitet på
cirka 75 MW.



Alternativ 2: 7 vindkraftverk i Vörå
kommuns område



I alternativ 2 består vindkraftparken av 7
vindkraftverk med total kapacitet på cirka
21 MW.



Alternativ 3: 32 vindkraftverk både i
Nykarleby stads och Vörå kommuns
område.



I alternativ 3 består vindkraftparken av
32 vindkraftverk med total kapacitet på
cirka 96 MW. Vindkraftverkens placering
motsvarar alternativen 1 och 2 tillsammans.



Alternativ 0: Projektet genomförs
inte



I det så kallade nollalternativet genomförs projektet inte, och motsvarande
mängd el produceras på annat sätt.
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Vindkraftparken ansluts preliminärt via en ny
luftledning till befintliga 110 kilovolts kraftledning som löper mellan Toby – Kojola i
nordost-sydvästlig riktning avstånd väster
om projektområdet. Enligt den preliminära
planen ska längden av luftledningen vara
cirka 6,0 kilometer i vindkraftparksalternativ
2 och cirka 8,6 kilometer i alternativ 1 och 3.
Sammandrag av projektets miljökonsekvenser
Buller
Ljudet som orsakas av arbetet i anläggningsskedet är lokalt sett kortvarigt och orsakas
främst av de arbetsmaskiner som används
vid byggplatserna och av transporterna till
byggområden. Ett mer betydande ljud än
dessa ljud förorsakas av vindkraftverken då
de är i drift. Vindkraftverkets snurrande rotorblad orsakar ett brus som uppstår när
vinden träffar rotorbladet och ljudet reflekteras mot masten.
Bullerkonsekvenserna av vindkraftverken
under drift modellerades med hjälp av ett
datorprogram vid namnet WindPRO. Modelleringen gjordes för en situation då alla kraftverk orsakar som mest buller, bullret sprids i
medvind och vindhastigheten är 8 meter i
sekunden. Enligt modellen är ljudet från
kraftverken till omfattningen tämligen lokalt.
Det område där ljudnivån överstiger 40 decibel sträcker sig beroende på alternativ 7601400 meter från närmaste kraftverk. På cirka
1300-2300 meters avstånd har bullernivån
sjunkit till cirka 35 decibel. 35 decibel motsvarar grovt sett ljudnivån i en tyst skog.
Enligt modelleringen kan det föreslagna planeringsriktvärdet, alltså 35 decibel under
nattetid överskridas vid en fritidsbostad i
projektalternativ 3. Fritidsfastigheten anses
dock inte ligga på ett område som används
för fritidsboende.
Den lågfrekventa ljudnivån i fasta bostäder
kan antas understiga uppställda normer. Utanför de fasta bostäderna överskrider i någon mån det riktvärdet som har givits för
den lågfrekventa bullernivån inomhus vid så
gott som alla modellerade objekt i alternativen 1 och 3. Eftersom det finns stora skillnader i hur väl bostadsbyggnadernas väggar
isolerar det lågfrekventa ljudet kan man inte
med total säkerhet säga att riktvärdet underskrids vid alla frekvenser vid objektet i
fråga, även om man kan anta att det är troligt. Då man jämför det ljud som hörs in till
bostaden med den genomsnittliga hörsel-
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tröskeln, är det troligt att ljudet inte är hörbart inomhus vid de modellerade objekten
förutom vid Södergård, Södersved och Söderkulla.
I alternativ 2 överskrider den lågfrekventa
ljudnivån utanför bostad B i Södergård det
riktvärdet som har givits för den lågfrekventa
bullernivån inomhus med som mest 3 decibel
vid frekvensen 100 Hz. Det är mycket troligt
att riktvärdet för lågfrekvent buller inomhus
underskrids vid alla objekt och vid alla frekvenser i alternativ 2.
Skuggning
När solen lyser bakom ett vindkraftverk som
är i drift orsakas rörliga skuggor i vindkraftverkets närområde. Omfattningen av skuggor och blinkningar från kraftverken varierar
enligt ljusförhållandes årliga variationer och
avstånd från kraftverk. Dessutom beror omfattningen av dessa konsekvenser storligen
på förekomsten av synlighetshinder, speciellt
på skogsområdens skymmande effekt omkring kraftverken.
Konsekvenserna av skuggbildningen från
vindkraftverken modellerades med hjälp av
datorprogrammet WindPRO. Modelleringen
gjordes för en så kallad verklig situation (real
case), som grundar sig på uppmätta mängden soltimmar och uppgifter om vädret i området. Modelleringen beaktar inte trädens
skymmande effekt i närheten av observationsplatserna.
Enligt modelleringen kommer den intensivaste delen av det så kallade skuggområdet att huvudsakligen begränsas till vindkraftsverkens omedelbara omgivning. Konsekvenserna är naturligtvis större i alternativ
3, där vindkraftparken består av den största
mängden vindkraftverk. I samtliga projektalternativ är inga fasta bostäder och fritidshus
belägna innanför området där skuggbildning
sker över 8 timmar per år, vilket är det riktvärde som används i samma sammanhang i
Sverige. Eftersom modellen inte förmår beakta trädens skymmande effekt, bör poängteras att konsekvenserna från skuggbildningen i själva verket kommer att begränsa
sig till ett mindre område än som modellen
presenterar. Med andra ord kommer de årliga skyggtimmar som modellen presenterar
för bostäder i vindkraftparkens omgivning i
huvudsak att bli mindre än det presenterade.
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Luftkvalitet och klimat
Konsekvenser för luftkvalitet förorsakas i
form av t.ex. damning från trafik och grävmaskiner under byggandet av parken, men
omfattningen motsvarar ett normalt bygge
och är lokalt och kortvarigt.
Storbötet vindkraftsprojekt förverkligar för
sin del de målsättningar som Finland bundit
sig till beträffande förnybar energi och
minskning av utsläpp. Projektets konsekvenser för klimatet är till karaktären globala och
positiva. Med den uppskattade mängden el
som kommer att produceras av Storbötet
vindkraftpark minskar man behovet för motsvarande mängd el som producerat med
konventionell produktionsteknik skulle förorsaka ett utsläpp på cirka 34 000-157 000 ton
koldioxidutsläpp per år. Dessutom minskas
även mängden andra skadliga utsläpp.
Berggrund och jordmån
Konsekvenser för jordmånen och berggrunden orsakas när ytmassorna avlägsnas vid
byggplatserna. Grus och annat byggmaterial
hämtas till byggområden från produktionsområden med tillbördiga tillstånd. Vid ställen
där berggrunden är vid markytan krävs inga
betydliga massbyten eftersom fundamenten
till vindkraftverken då kan fästas direkt i
berggrunden med så kallade stålankare eller
genom planskjutning av berget. Konsekvenserna för berggrund och de områden där ytmassor skall avlägsnas är till omfattningen
lokala och eftersom inga geologiskt värdefulla eller andra motsvarande objekt hittats
vid byggplatserna förblir betydelsen av konsekvenserna små.
Förekomsten av sulfatjordar i projektområdet
och kraftledningsrutten är osannolik och risken för försurning av mark och ytvatten vid
byggskedet är liten.
Vid vindkraftparkens driftfas, med andra ord
då vindkraftverken tagits i användning behövs inte längre markinbegripande åtgärder.
Yt- och grundvatten
Ytvattnen kan i närheten av vindkraftverken,
elstation och vägarbeten grumlas under
byggskedet då jordmassor förflyttas. Konsekvenserna vore dock till omfattning liten och
kortvariga och ingen permanent skada kommer att förorsakas.
Det finns inga värdefulla vattendrag i avseende på naturskyddslagen eller fiskeri innanför projektområdet. Byggåtgärder riktas inte
i närheten av vattendragen, som finns i mit-
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ten av den dikade Träskesmossen, och som
är skyddad med stöd av vattenlagen. Byggandet av kraftverken och servicevägarna
bedöms inte att ha konsekvenser för vattendragens naturtillstånd.
Det finns inga grundvattenområden på projektområdet och hushållsvattenbrunnar förekommer osannolikt i området eftersom det
är obebyggt.
I väster sträcker projektområdet sig till gränsen av Pensalkangan (1055901) grundvattenområde, som har klassificerats som viktigt för vattenförsörjningen. Den närmaste
kraftverksplatsen ligger på cirka 700 meters
avstånd från grundvattenområdets gräns. Av
den planerade transportrutten till projektområdet löper 1,1 kilometer inom Pensalkangan
grundvattenområde. Rutten tangerar öppna
grundvattendammar. Vid en olycka under
byggandet och nedmonteringen av vindkraftparken kan grundvattnet förorenas på
grund av olje- eller bränsleläckage från
transportfordon och arbetsmaskiner. Föroreningsrisken bedöms dock inte riktas mot den
befintliga vattentäkten. Bortsett från möjliga
konsekvenser av risken av olje- eller bränsleläckage vid en olycka i anläggningsskedet
bedöms byggandet av vindkraftparken inte
medföra några betydande konsekvenser för
vattenkvaliteten, mängden grundvatten som
bildas eller strömningsriktningarna i Pensalkangan grundvattenområde.
På grund av längre avstånd bedöms vindkraftparken inte medföra konsekvenser för
andra grundvattenområden.
Under servicen av kraftverken hanteras
bland annat maskinolja och andra kemikalier
som används i kraftverkets maskinhus. Risken för att kemikalier spills i vattendrag eller
på grundvattenområdet anses vara obetydliga.
Vegetation, djur och naturvärden
Den vegetationen som finns på kraftverksplatserna är i huvudsak ung och växande
barrträdsdominerad ekonomiskog samt torr
tallmoskog. På kraftverksplatserna eller på
området för elöverföring förekommer det
inte naturtyper som är skyddade i enlighet
med naturskyddslagen eller naturtyper som
är utrotningshotade. Man har inte heller vid
naturinventeringarna funnit växtplatser för
utrotningshotade eller nära hotade växtarter.
De objekt som man vid naturinventeringarna
har konstaterat vara biotoper av skyddsvärde är den under en hektar stora myr-
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dammen på Träskesmossen, de trädfattiga
bergsområdena samt flygekorrens livsmiljö.
Ifall projektet förverkligas har det en splittrande konsekvens för skogsområdena. Konsekvensen bedöms vara högst måttlig. Den
konsekvens som uppstår av vindkraftparkens
anläggning är dock liten i förhållande till den
konsekvens som skogsbruket har orsakat. I
alla förverkligandealternativ bedöms konsekvenserna för vegetationen förbli små. Även
konsekvenserna av elöverföringen bedöms
vara små för vegetationen.
Faunan i området består främst av vanliga
däggdjursarter. På projektområdet finns det
en livsmiljö för flygekorren. De konsekvenser
som riktas mot faunan framkommer som
förändringar i livsmiljöerna och i störningar
som orsakas av den mänskliga verksamheten på området. Konsekvenserna är i alla alternativen små till sin areal och lokala, direkta konsekvenser uppkommer endast på
några procent av projektområdet. Konsekvenserna för den generella och allmänna
faunan på området bedöms vara små. Även
konsekvenserna för fladdermössen, flygekorren och de andra arterna i habitatdirektivets
bilaga IV(a) bedöms vara små i alla alternativ. De konsekvenser som uppstår i samband
med elöverföringen är lindriga, eftersom förändringarna i livsmiljöerna är små och störningen som orsakas under det korta anläggningsskedet är kortvariga.
Fågelbeståndet
Konsekvenserna för det häckande fågelbeståndet framkommer som förändringar i
livsmiljöer och som störningar som orsakas
av byggnadsarbetena och vindkraftverkens
drift. Det fågelbestånd som förekommer på
projektområdet är i huvudsak i Finland vanligt förekommande skogsfågelarter, som man
inte bedömer som känsliga för de konsekvenser som uppkommer i samband med
vindkraft. Utifrån resultaten av fågelundersökningarna som genomfördes i samband
med projektet är tätheten av häckande fåglar cirka 160 par per kvadratkilometer. I projektområdet häckar några nära hotade fågelarter och fågelarter som upptagits i fågeldirektivets bilaga.
Vid de planerade byggplatserna häckar inga
sådana arter som är hotade eller speciellt
känsliga för förändringar i livsmiljön. Livsmiljöer som bedömts vara värdefulla för skyddade fågelarter har med avsikt lämnats utanför anläggningsområden under planeringsskedet.
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De konsekvenser som uppstår för det vanliga
häckande fågelbeståndet bedöms vara små.
Av de skyddsvärda arterna bedömer man att
måttliga konsekvenser kan riktas mot skogshönsarter. För de andra skyddsvärda fågelarterna som häckar på området bedöms konsekvenserna vara små.
De mest omfattande konsekvenserna orsakas i alternativ 3, där det område som försvinner eller splittras i fåglarnas livsmiljö är
störst.
Inget av projektalternativen bedöms medföra
betydande konsekvenser för flyttfåglar eller
fåglar som rastar i närheten.
Projektets elöverföring bedöms medföra lindriga konsekvenser för fågelbeståndet.
Konsekvenser för skyddsområden
Projektområdet begränsar sig i syd till Natura-området vid namnet Paljakanneva –
Åkantmossen (FI0800025). Området omfattar bl.a. aktiva högmossar med koncentriskt
ordnade tuvsträngar samt området Sandvågorna med trädklädda sanddyner. Avsikten
med området är skyddet av värdefulla arter
och naturtyper som upptagits i Europeiska
Unionens habitatdirektiv (SCI). Inom Naturaområdet finns även tre skyddsområden på
privat mark.
Enligt den Natura-behovsbedömningen bedöms Storbötet vindkraftprojekt inte medföra
några betydande konsekvenser för de
skyddsgrunder som är nämnda i Naturaområdets Paljakanneva-Åkantmossen naturtypernas utbredning eller representativitet,
djur- och fågelarternas förekomst på Naturaområdet, deras gynnsamma skyddsnivå eller
Naturaområdets helhet. Inre heller bedöms
projektet ha konsekvenser för naturskyddsområdenas skyddsgrunder.
Konsekvenser för landskap och kulturarv
Vindkraftparkens direkta näromgivning består i huvudsak av platser med slutna vyer,
d.v.s. platser från vilka vindkraftverken inte
är synliga eller är synliga endast delvis.
Vindkraftparken är i huvudsak belägen på
ekonomiskogsområden. På Vörå kommuns
sida är området på flera ställen känslig
bergsterräng. På Nykarleby kommuns sida är
projektområdet dikat och det finns mycket
myrmarker.
I alternativ 1 och 3 ingår Storbötets bergsområde i vindkraftverkens planeringsområde.
På bergsområdet finns ett utsiktstorn. Kraft-
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verken är synliga från utsiktstornet. I alla tre
vindkraftparkalternativ förändras den vy som
öppnar sig mot vindkraftparken betydligt. För
utsiktstornets del förändras den vy som öppnar sig från tornet mot vindkraftparken mest
i alternativen 1 och 3, eftersom de består av
den största mängden kraftverk.
Landskapskonsekvenserna är som störst i de
delarna av närområdet till vilka kraftverken
är synliga. Enligt synlighetsanalysen är flest
kraftverk synliga till de odlingsområden som
är belägna norr och söder om projektområdet. Speciellt norr om projektområdet finns
det mycket vidsträckta åkerslätter. Förutom
till åkerområdena kommer vindkraftverken
att vara synliga till de vägar som korsar åkrarna. Det finns rikligt med bosättning i de
områden där kraftverken är synliga. De bostäder som är belägna närmast kraftverken
är belägna norr om projektområdet på ett
avstånd av cirka 1,4-2,4 kilometer. De mest
betydande konsekvenserna uppstår för bosättningen norr om projektområdet samt till
de som rör sig på Pensala/Jeppovägen.
För Ekoluoma kulturmiljö, det närmaste
landskapsområdet som är värdefullt på landskapsnivå, som sträcker sig från Vakkuri till
Kuoppala uppstår det måttliga negativa konsekvenser i alternativen 1 och 3, medan konsekvenserna i alternativ 2 är ganska små. De
konsekvenser som riktas mot den byggda
kulturmiljön av landskapsintresse som är belägen närmast projektet, Vakkuri by och kulturlandskap, är högst måttliga i alternativen
1 och 3 samt ganska små i alternativ 2. Till
de nordliga delarna av Kimo ådal kan det
ställvis uppstå måttliga negativa konsekvenser i de två större alternativen. För hela objektet Kimo ådal, som har föreslagits till nytt
nationellt värdefullt landskapsområde, är
dock konsekvenserna små.
Från havet betraktat är vindkraftparkens
synlighet inte betydande, eftersom parken är
belägen ganska långt bort, över åtta kilometer från kusten in mot land.
Konsekvenserna av elöverföringen riktas huvudsakligen mot närlandskapet och de blir
ganska små.
Konsekvenser för fornlämningar
Enligt Museiverkets fornlämningsregister från
år 2013 finns fem kända fornlämningar på
projektområdet. Vid terränginventeringen av
projektområdet lokaliserade man även fem
nya forn-lämningsobjekt. Fornlämningsregistrets objekt Björnstensberget 2 har vid

IX

PROKON Wind Energy Finland Oy
FCG Design och planering Ab

Storbötet vindkraftpark
MKB-BESKRIVNING

inventeringen 2013 avgränsats i öst till den
befintliga
skogsbilvägen.
Skogsbilvägen
kommer vid anläggningen av vindkraftparken
att förstärkas och breddas för att klara specialtransporterna. Konsekvenserna bedöms
dock förbli små, eftersom skogsbilvägen är
befintlig och konsekvenser av breddningen
högst riktas till utkanterna av objektet. Konsekvenserna är desamma i alla tre alternativen som bedöms.
Till alla övriga tidigare kända och vid inventeringen funna fornlämningsobjekt har man
beaktat en skyddszon och därmed bedöms
anläggningen av vindkraftparken och kraftledningen inte orsaka konsekvenser för dem.
Alla fornlämningar är fredade och för att
undvika konsekvenser kan de märkas ut i
terrängen medan byggarbetena pågår. Genom att sakligt beakta fornlämningsobjekten
i den fortsatta planeringen kan konsekvenser
undvikas.
Konsekvenser för markanvändningen
samhällsstrukturen

och

Genomförandet av projektet orsakar inga
betydande negativa konsekvenser för samhällsstrukturen och delvis bedöms konsekvenserna vara positiva. Storbötet vindkraftpark planeras i ett område som lämpar sig
för projektets verksamhet. Den befintliga infrastrukturen i området, t.ex. vägnätverket
kan i stort som sådan utnyttjas till vindkraftparkens behov. Projektet stödjer genomförandet av de riksomfattande målen för områdesanvändningen.
Projektet bedöms inte medföra sådana direkta betydande konsekvenser som kunde
hindra eller försämra den planerade markanvändningen till motsatsen befrämjar projektet den planerade markanvändningen och
konsekvenserna kan anses vara positiva. Enligt YKR-klassificeringen är de planerade
vindkraftverken och största delen av kraftledningen placerade på områden som är utanför av samhällstrukturen.
Området dit vindkraftparken planeras kommer fortsättningsvis att användas som ett
skogsbruksområde. Den yta som går förlorad
p.g.a. byggandet av vindkraftverk samt relaterade strukturer motsvarar endast maximalt
några procent av projektområdet. Byggandet
av kraftledningen medför begränsningar i
markanvändningen på eller i närheten av
ledningsgatan. Den areal som krävs för ledningsgatan är maksimalt cirka 22 hektar. Totalt sett bedöms projektet inte försämra

märkbart användbarheten för det omgivande
området. När projektets verksamhet upphör,
upphör också arrendeavtalen om kraftverksområden och då återgår dessa till markägarnas förfogan.
De befintliga bostäderna ligger relativt långt
borta, på minst 1300-1700 meters avstånd
från de planerade vindkraftverken. Vindkraftparken begränsar byggandet av bostäder och fritidshus i den omedelbara närheten
av området, men inga bostadsområden planeras i projektets närmaste omgivning.
Konsekvenser för näringar
Anläggningen av vindkraftparken medför
endast små negativa konsekvenser för utövandet av näringar i projektområdet eftersom skogsbruket i stort sett kan fortsätta
som förut. Likaså kan servicevägarana användas inom skogsbruket.
I samtliga alternativen 1-3 överstiger avståndet mellan närmaste kända pälsfarm och
de närmaste planerade kraftverken Finlands
Pälsdjursuppfödares Förbund (FPF) rfs förslag på minst 700–800 meter. På grund av
avståndet mellan pälsfarmen och kraftverken
samt infrastrukturen finns det inga behov att
begränsa den tid under vilka infrastruktur
och kraftverk får byggas eller underhållas.
Inom projektområdet, i den södra ändan av
Fullbergets bergområde finns et giltigt tillstånd för exploatering av krossmaterial. Enligt konsekvensbedömningen orsakar byggandet av vindkraftparken inga betydande
konsekvenser för den eventuella krossverksamheten i området eller marktäkt i projektområdets näromgivning.
Konsekvenser för regionalekonomin
Vindkraftparken, om den genomförs, inverkar på sysselsättningen och företagsverksamheten i vindkraftparkens omgivning på
många sätt. Vindkraftparksprojektets mest
betydande sysselsättningseffekter uppstår
under anläggningstiden. I anläggningsskedet
erbjuds arbetstillfällen bland annat inom röjnings-, schaktnings- och grundläggningsarbeten samt inom tjänster på byggarbetsplatsen och inom tjänster som behövs för de
personer som arbetar där. Om man antar att
sysselsättningseffekten i den närliggande
regionen i anläggningsskedet skulle vara
cirka 50 procent och i driftskedet cirka
20 procent av projektets uppskattade sysselsättningseffekt, skulle sysselsättningseffekten för Nykarleby stad, Vörå kommun och för
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den närliggande regionen under projektets
livscykel vara cirka 850 årsverken i alternativ
1, cirka 250 årsverken i alternativ 2 och cirka
1100 årsverken i alternativ 3.
Konsekvenser för jakt
Vindkraftparken förhindrar inte jakten i området. Under byggperioden kommer den
mänskliga aktiviteten på projektområdet att
öka, vilket temporärt kan skrämma bort
viltarter. Djuren kommer dock att återvända
till sina gamla födo- och levnadsområden efter att störningarna av byggarbetet har
minskat. För viltarterna är alternativ 2 det
fördelaktigaste, eftersom förändringarna i
viltarternas livsmiljöer är minst. Konsekvenserna under anläggningen och driften bedöms dock i sin helhet vara små i alla alternativ.
Konsekvenser för trafiken
De mest betydande konsekvenserna för trafiken uppstår under anläggningstiden, bland
annat vid transport av betong, kross och
vindkraftverkens komponenter. Trafikmängden ökar proportionellt mest i den omedelbara närheten av projektområdet vid riksväg
8, vid Jeppovägen (7320) och vid Kangvägen. Konsekvenserna är kortvariga och gäller
bara vissa vägavsnitt. De långsamma specialtransporterna som kräver mycket utrymme
kan dock tillfälligt försämra trafikens smidighet.
Konsekvenser för människors levnadsförhållanden och trivsel
Vindkraftparkens mest betydande konsekvenser för boendetrivseln är konsekvenser i
landskapet, av buller och skuggbildning. De
negativa konsekvenserna är främst sådana
som upplevs av invånarna. De negativa konsekvenserna gäller främst levnadsförhållandena och trivseln för de invånare vars hem
eller fritidshus finns inom vindkraftverkens
buller- eller skuggbildningsområde eller inom
synhåll från kraftverken och som upplever
att ljuden, skuggbildningen eller åsynen av
kraftverken är störande.
Vindkraftparkens konsekvenser för rekreationsanvändningen av projektområdet och de
närliggande områdena är totalt sett små. Anläggningen av vindkraftparken förhindrar inte
vistelsen i området eller rekreation. Anläggningen av vindkraftparken förändrar dock
miljön i de skogbevuxna områdena, och förändringarna i landskapet samt det ljud och
skuggbildning som orsakas av kraftverken
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samt åsynen av dem kan upplevas som störande.
Vindkraftparken medför inga betydande negativa konsekvenser för hälsan. Olycksriskerna och vindkraftverkens konsekvenser för
säkerheten är mycket små. Rädslan för
hälso- och säkerhetsrisker kan dock försämra
boendetrivseln samt viljan att vistas på området och använda det för rekreation.
Konsekvenser för säkerheten
Vindkraftparksprojektets
säkerhetskonsekvenser gäller i huvudsak risker som uppstår
när delar lossnar från skadade kraftverk och
vintertid när is lossnar från rotorbladen.
Utifrån erfarenhet är det mycket osannolikt
att det lossnar delar på grund av att ett
kraftverk går sönder, och is bildas på rotorbladen endast under ett fåtal dagar per år.
Trots att olycksrisken är mycket liten, rekommenderas det att man undviker att upprätthålla sig röra sig i närheten av kraftverken under den tid då is kan bildas på rotorbladen.
Konsekvenser när driften av vindkraftparken
upphör
Vindkraftparkens tekniska drifttid är cirka
25 år, och därefter kan parken tas ur drift.
Det är möjligt att förlänga drifttiden genom
att byta ut maskineriet i vindkraftverken.
Nedläggningen av vindkraftparken orsakar
liknande miljökonsekvenser som under anläggningsskedet. Demonteringsarbetet orsakar bland annat kortvariga och lokala bulleroch trafikkonsekvenser. När projektet avslutas frigörs markområdena för annan användning.
Nollalternativet
I nollalternativet förverkligas inte projektets
negativa eller positiva miljökonsekvenser. Då
förblir områdets markanvändning och samhällsstruktur oförändrad och miljön fortsätter
sin naturliga utveckling.
Alternativens genomförbarhet
Samtliga alternativen för anläggningen av
vindkraftparken som har granskats i MKBförfarandet är enligt resultaten av miljökonsekvensbedömningen genomförbara. Vad
gäller landskapskonsekvenser är alternativen
1 och 2 de mest genomförbara. Konsekvenserna för landskapet av kraftverken bedöms
vara nästan betydande i det mera omfattande projektalternativet 3 och måttliga i de
mindre alternativen 1 och 2. Landskapskon-
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sekvenserna sträcker sig över ett stort område och varaktigheten är cirka 25 år.
Enligt bedömningen är vindkraftparkens övriga konsekvenser, till exempel ljud och
skugga och konsekvenser för markanvändningen och naturen huvudsakligen lindriga. I
alternativ 3 kan bullret från kraftverken orsaka betydande konsekvenser för en fritidsbostad, som anses dock inte ligga på ett område som används för fritidsboende.
Konsekvenserna för fågelbeståndet är ofta
betydande i vindkraftsprojekt, särskilt hos
sådana som är belägna nära kustranden eller
viktiga fågelsträck. I detta projekt blir konsekvenserna för flyttfåglar inte särskilt betydande eftersom den huvudsakliga flyttrutten
löper längs de öppna jordbruksområdena och
närmare kusten.
Det som gör betydande skillnad mellan alternativen är vindkraftparkernas storlek. Totalt
sett är konsekvenserna minst i alternativ 2
(7 kraftverk) och störst i alternativ 3 (32
kraftverk).
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är under planering och dess alternativ utreds innan
det slutliga beslutet fattas.

MKB-program

Den projektansvariges plan över hur projektets miljökonsekvenser ska bedömas.

MKB-beskrivning

Efter utredningen av de konsekvenser som presenteras i bedömningsprogrammet sammanställs resultaten i en miljökonsekvensbeskrivning.
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NVL
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INLEDNING
PROKON Wind Energy Finland Oy planerar en vindskraftpark cirka åtta kilometer öster om Oravais by på Vörå kommuns och Nykarleby stads kommungräns. Området
är beläget huvudsakligen på privat mark. PROKON Wind Energy Finland Oy har ingått arrendeavtal för området med markägarna. Storbötet vindkraftområde är nästan i sin helhet beläget på ett markområde som enligt planförslaget för Österbottens
etapplandskapsplan II är avsetts som ett område som lämpar sig för vindkraftparker.

Figur 1.1. Projektområdet ligger på Vörås och Nykarlebys kommungräns i Österbotten.
Kuva 1.1. Hankealue sijaitsee Vöyrin ja Uudenkaarlepyyn kunnanrajalla Pohjanmaalla.
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FÖRFARANDE VID MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING
Behovet och målen med ett bedömningsförfarande
Lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB) och ändringen av lagen
(458/1994, 458/2006) tillämpas alltid på projekt som kan medföra betydande skadliga miljökonsekvenser. Vindkraftparker med minst tio kraftverk eller en total kapacitet på minst 30 MW tillhör de projekt vars miljökonsekvenser skall utredas i ett
MKB-förfarande.
Enligt MKB-lagen ska miljökonsekvenserna av ett projekt utredas vid ett bedömningsförfarande enligt lagen innan åtgärder med väsentliga miljökonsekvenser vidtas
för genomförande av projektet. Bedömningsförfarandet ska vara slutfört senast innan ett beslut fattas i ett tillståndsförfarande gällande projektet.
Inga beslut om projektet fattas i MKB-förfarandet, utan beslutet fattas efter MKB:n i
samband med planläggningen och tillståndsförfarandena.
Syftet med MKB-förfarandet är att främja bedömningen och ett enhetligt beaktande
av miljökonsekvenserna vid planering och beslutsfattande. Samtidigt är syftet att
öka medborgarnas tillgång till information och deras möjligheter till delaktighet. Genom förfarandet får också den projektansvarige väsentlig information för att kunna
välja det lämpligaste alternativet med tanke på miljön, och myndigheten får information om projektets förutsättningar och information för att definiera tillståndsvillkoren.

2.2

MKB-förfarandets skeden
MKB-förfarandet består av två skeden: i förfarandets första skede uppgörs ett program för miljökonsekvensbedömning (MKB-program), och därefter en miljökonsekvensbeskrivning (konsekvensbeskrivning).

Figur 2.1. MKB-förfarandets skeden.
Kuva 2.1. YVA-menettelyn vaiheet.

I MKB-programmet som uppgörs i MKB-förfarandets första skede presenteras projektets genomförandealternativ samt planen om hur konsekvenserna ska bedömas.
Officiellt börjar MKB-förfarandet då kontaktmyndigheten lägger fram MKB-
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programmet till påseende och ber berörda parter om utlåtanden och åsikter. Alla
som kan påverkas av projektet får framföra åsikter om MKB-programmet och om
huruvida det är tillräckligt omfattande eller inte. Kontaktmyndigheten ger ett eget
utlåtande om MKB-programmet utifrån de erhållna anmärkningarna och utlåtandena.
I bedömningsprogrammet presenteras bland annat:


beskrivning av projektet



alternativa sätt att genomföra projektet



tillstånd som förutsätts för att projektet ska kunna genomföras



beskrivning av miljön



utredningar som genomförts eller kommer att genomföras



metoder som kommer att användas vid miljökonsekvensbedömningen



projektets konsekvensområde



plan bedömning och deltagande



tidsplan för projektet och MKB-förfarandet

MKB-bedömningen görs utifrån MKB-programmet och utlåtandena om detta. Resultaten av bedömningsarbetet sammanställs i MKB-beskrivningen. I konsekvensbeskrivningen presenteras resultaten av miljökonsekvensbedömningen. I konsekvensbeskrivningen ska framgå preciseringar av uppgifterna i bedömningsprogrammet,
och dessutom bland annat:


källmaterial som använts vid bedömningen



bedömning av miljökonsekvenserna av projektet och dess alternativ



en utredning om projektets genomförbarhet



eventuella brister i bedömningsarbetet



lindring av skadliga miljökonsekvenser



förslag till uppföljningsprogram



en utredning om hur kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-programmet har beaktats



en lättfattig och åskådlig sammanfattning

När projektansvarige levererat konsekvensbeskrivningen till kontaktmyndigheten
sätter denne fram rapporten till allmänt påseende, på samma sätt som vid MKBprogramskedet. MKB-förfarandet avslutas när kontaktmyndigheten har gett sitt utlåtande om MKB-beskrivningen.
MKB-beskrivningen samt kontaktmyndighetens utlåtande inklusive ett sammandrag
av utlåtanden och åsikter bifogas till dokumenten för ansökan om bygglov och andra
till tillstånd, som förutsätts för att projektet ska kunna genomföras.
2.3

Bedömningsförfarandets parter
Projektansvarig ansvarar för planeringen och genomförandet av projektet. PROKON Wind Energy Finland Oy är ett finskt dotterbolag till PROKON-företagsgruppen
som hör till ett av de ledande tyska företagen inom projektering, byggande och drift
av vindkraftverk. Företaget har utövat sin verksamhet på vindkraftmarknaden sedan
1995. Ytterligare information om bolaget och dess verksamhet finns på webbplatsen
www.prokonfinland.fi.
Kontaktmyndighet är Södra Österbottens ELY-central. Kontaktmyndigheten ser till
att förfarandet vid bedömning av projektets miljökonsekvenser ordnas i enlighet
med MKB-lagen och -förordningen. Kontaktmyndigheten sköter bl.a. tillkännagivanden och kungörelser samt ordnar nödvändiga offentliga samråd, samlar in utlåtanden och åsikter, granskar bedömningsprogrammet och konsekvensbeskrivningen och
ger utlåtanden om dessa. Kontaktmyndigheten ordnar vid behov uppföljning av miljökonsekvenserna tillsammans med andra myndigheter och den projektansvarige.
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MKB-konsult är en extern och oberoende grupp av experter som på uppdrag av
den projektansvarige bedömer miljökonsekvenserna. Gruppen består bland annat av
experter inom markanvändning, naturvetenskap och tekniks planering. MKB-konsult
för detta projekt är FCG Design och planering Ab.
En uppföljningsgrupp tillsatts för att öka möjligheterna till växelverkan och delaktighet i MKB-förfarandet. Till uppföljningsgruppen har representanter för intressentgrupper som den projektansvarige anser viktiga inbjudits. Uppföljningsgruppen
sammanträdde en gång i MKB-beskrivningens utkastskede, då gruppens medlemmar
kunde ge kommentarer om rapportens innehåll.

Figur 2.2. Aktörer som deltar eller beaktas i MKB-förfarandet.
Kuva 2.2. YVA-menettelyyn osallistuvat tai menettelyssä huomioitavat tahot.

2.4

Övrig information och hörande av medborgarna
I förfarandet vid miljökonsekvensbedömning kan, förutom ovan nämnda parter, alla
de parter delta, vars förhållanden eller intressen kan påverkas av projektet.
Medan bedömningsprogrammet och konsekvensbeskrivningen är framlagda kan parterna framföra sina åsikter till ELY-centralen om projektet och dess miljökonsekvenser samt om huruvida bedömningsarbetet är tillräckligt omfattande eller inte.
I samband med miljökonsekvensbedömningen ordnas dessutom informationsmöten för allmänheten, där allmänheten ges information om projektet och planläggnings- och MKB-processerna, samt ges möjlighet att framföra sina åsikter om projektet. ELY-centralen informerar om mötena genom kungörelser i tidningarna och på
webbplatsen.
Kontaktmyndigheten kungör de platser där MKB-programmet och beskrivningen finns till påseende i samband med kungörelserna. Samtidigt meddelas om platser och tidpunkter för allmänna möten. ELY-centralen meddelar om hur
MKB-förfarandet framskrider på sin webbplats (www.ely-keskus.fi). Från webbplatsen kan man dessutom ladda ned MKB-förfarandets rapporter och andra dokument.
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MKB-förfarandet i detta projekt
I samband med att den projektansvarige ingått arrendeavtal med markägarna har
projektansvarige och markägarna haft ett intensivt samarbete där markägarna bl.a.
tillsatt en arbetsgrupp och projektören inbjudit till stormöten för att informera markägare i området om projektet.
Officiellt började MKB-förfarandet när den projektansvarige lämnade MKBprogrammet till kontaktmyndigheten (Södra Österbottens ELY-central) i juni 2013.
Bedömningsprogrammet är en utredning av projektområdets nuvarande tillstånd och
en plan över vilka konsekvenser som utreds och på vilket sätt utredningarna görs.

Figur 2.3. Projektets MKB-program blev färdigt i juni 2013 efter vilken den skickades till kontaktmyndigheten (Södra Österbottens ELY-central). Södra Österbottens ELY-central framlade
programmet offentligt till påseende 8.7.-31.8.2013.
Kuva 2.3. Hankkeen YVA-ohjelma valmistui kesäkuussa 2013, minkä jälkeen se toimitettiin
yhteysviranomaiselle (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus). Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus laittoi
ohjelman julkisesti nähtäville ajalle 8.7.-31.8.2013.

Kungörelsen om bedömningsprogrammet och bedömningsprogrammet har varit officiellt framlagd till påseende 8.7.-31.8.2013 under tjänstetid på officiella anslagstavlan i Nykarleby stad, Vörå kommun och Kauhava stad. Kungörelsen och bedömningsprogrammet har också skickats till Nykarleby och Kauhava stadens samt Vörå
kommuns huvudbibliotek för påseende under samma tid och materialet har publicerats på Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens webbplats. Alla som
kan påverkas av projektet har fått framföra åsikter om MKB-programmet och om
huruvida det är tillräckligt omfattande eller inte. Kontaktmyndigheten har gett ett
eget utlåtande om MKB-programmet utifrån de erhållna anmärkningarna och utlåtandena. Kontaktmyndigheten gav sitt utlåtande om MKB-programmet den 31 oktober 2013 (Dnr EPOELY/4270.7.04/2013).

10

PROKON Wind Energy Finland Oy
FCG Design och planering Ab

Storbötet vindkraftpark
MKB-BESKRIVNING

Tabell 2.1. Parter i projektets MKB-förfarande och dem som deltagit i uppföljningsgruppmötet.
Taulukko 2.1. YVA-menettelyn osapuolet ja seurantaryhmään osallistuneet tahot.

Part

Representant/instans

Projektansvarig

PROKON Wind Energy Finland Oy

Kontaktmyndighet

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten

Konsult

FCG Design och planering Ab

Uppföljningsgrupp

PROKON Wind Energy Finland Oy
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra
Österbotten
Canyon Fox Ab
Finavia Oyj
Fingrid Oyj
Forststyrelsen
Herrfors Katternö Group
Jeppo byaråd
Jeppo hembygdsförening
JS Fox Ab
Keski-Pohjanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry
Markägargruppen
Merenkurkun lintutieteellinen Yhdistys ry
M&T Siréns Pälsdjursfarm Ab
Munsala Jaktförening
Nykarleby stad, planläggning
Nykarleby stad, miljö
Nykarleby stads planerings/styrgrupp
Oravaisnejdens Naturvetarklubb r.f.
Oravais Hembygdsförening
Oravais Ungdomsförening
Kimo byaråd
Komossa by
Oravais Jaktförening
Pensala byaråd
Pensala Jaktlag
Pensala Lantmannagille
Pensala Ungdomsförening
Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad, hälsoinspektionen
Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening r.f.
Västkustens miljöenhet
Vörå kommun, planläggning
Vörå kommun, miljö
Vörå kommuns planerings/styrgrupp
Österbottens förbund
Österbottens museum
Österbottens naturskyddsdistrikt
Österbottens skogsvårdsförening

Det första mötet för allmänheten som ordnades i MKB-programskedet hölls den 15
augusti 2013 i UF Svanen i Monå, Nykarleby. Mötet ordnades som ett informationsoch diskussionsmöte om projektets bedömningsprogram och delgeneralplanläggningens planeringsmaterial. Vid tillfället deltog uppskattningsvis 100 personer.
Mötet för uppföljningsgruppen hölls den 11.9.2014 i Hotell Norrvalla vid Vöråvägen
305-307 i Vörå. På mötet diskuterades bland annat om resultaten av konsekvensbedömningen, om tekniska detaljer, samt om projektets planläggningsförfarande.
Under miljökonsekvensbeskrivningens påseendetid ordnas ett möte för allmänheten,
där man bland annat presenterar resultaten av bedömningsarbetet, projektets pla-
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neringsläge och var man befinner sig i planläggningsprocessen. Tidpunkt och plats
för mötet meddelas separat på ELY-centralens webbplats och i de lokala tidningarna.
Under utredningsskedet har den projektansvarige och MKB-konsulten mött myndigheter och intresseorganisationer för att delge och få information om projektets genomförbarhet. För att säkerställa kvaliteten på miljökonsekvensbedömningen gjordes bedömningsarbetet dessutom i betydande grad i samråd med kontaktmyndigheten.

Figur 2.4. Mötet i projektets programskede hölls enligt ”öppet hus”-principen i UF Svanen,
Monå (Nykarleby) den 15 augusti 2013 (Foto: FCG / Heini Passoja).
Kuva 2.4. YVA-ohjelmavaiheen yleisotilaisuus pidettiin ”avoimet ovet”-periaatteella UF Svanenin tiloissa Monåssa (Uusikaarlepyy) 15. elokuuta 2013 (Kuva: FCG / Heini Passoja).

2.6

Samordning av MKB-förfarandet med andra juridiska processer
Eftersom andra juridiska processer genomförs samtidigt med MKB-förfarandet kombineras de i mån av möjlighet. Parallellt med MKB-processen genomförs planläggningen av vindkraftsområdet och byggnadstillstånd ansöks för den externa 110 kV
kraftledningen i enlighet med Energimarknadsverket (EMV) i en så kallad EMVprocess.
I praktiken samordnades processerna så att det faktaunderlag om projektet och dess
omgivning som förutsätts för de övriga juridiska processerna i huvudsak utarbetats
parallellt. För att man ska kunna utnyttja det material som produceras i förfarandet
krävs ett nära samarbete mellan arbetsgrupperna.
Processerna genomförs etappvis så att planläggningens centrala planeringsdokument
läggs fram till påseende kort efter varje påseende av MKB-dokument och EMVprocessens miljödokument samtidigt som MKB-dokumenten.
De informationsmöten som arrangeras inom ramen av projektet kommer att ge möjlig-het för deltagarna att få information från alla de juridiska processer som står i
anknytning till projektet.

12

PROKON Wind Energy Finland Oy
FCG Design och planering Ab

Storbötet vindkraftpark
MKB-BESKRIVNING

Figur 2.5. MKB-förfarandets och delgeneralplaneringens skeden. MKB: miljökonsekvensbedömning, PDB: plan för deltagande och bedömning
Kuva 2.5. YVA-menettelyn ja osayleiskaavoituksen vaiheet. MKB: ympäristövaikutusten arviointi (YVA), PDB: osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
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STORBÖTET VINDKRAFTSPROJEKT
Projektets bakgrund, syfte och mål
Syftet med vindkraftparken är att producera el med vindkraft till det riksomfattande
elnätet. Vindkraftsprojektet är en del av de klimatpolitiska mål som Finland har förbundit sig till genom internationella avtal och som medlem av EU. Målet med arbetsoch näringsministeriets klimat- och energistrategi är att höja vindkraftens totala kapacitet i Finland till 2 500 MW senast år 2020. De internationella och nationella klimat- och energistrategierna och målen som anknyter till vindkraftsprojektet presenteras nedan.
Tabell 3.1. Internationella och nationella klimat- och energipolitiska strategier i anknytning till
projektet.
Taulukko 3.1. Hankkeeseen liittyvät kansainväliset ja kansalliset ilmasto- ja energiapoliittisen
strategiat.

Strategi

Mål

FN:s Klimatavtal (1992)

Stabilisera halterna växthusgaser i atmosfären som förhindrar farlig mänsklig påverkan på klimatsystemet.

Kyotoprotokollet (1997)

Begränsa industriländernas växthusgasutsläpp.

EU:s klimat- och energipaket (2008)

Minska växthusgasutsläppen med 20 % före år 2020 (jämförelseår 1990).

Finlands nationella plan (2001)

Mångsidigare energianskaffning, främja användningen av
förnybar energi.

Revidering av Finlands nationella plan
(2005)

Utnyttja vindkraft, vattenkraft och biobränslen för att
minska växthusgasutsläppen.

Finlands klimat- och energistrategi (2008)

Innehåller klimat- och energipolitiska åtgärder fram till
2020 och ett perspektiv fram till 2050.

Projektet medverkar förutom till att uppfylla de internationella konventionerna och
bestämmelserna även till att säkerställa vårt lands energiförsörjning och självförsörjning. Dessutom främjar det förverkligandet av den klimat- och energistrategi
som Finlands regering offentliggjorde den 6 november 2008 och vars mål bl.a. är att
öka produktionen av förnybar energi.
De planerade vindkraftverkens totala kapacitet skulle vara cirka 96 MW och den
uppskattade årliga nettoelproduktionen skulle då maximalt uppgå till cirka 340 GWh,
vilket motsvarar den årliga elförbrukningen i cirka 46 000 småhus utan eluppvärmning.
Om vindkraftparken byggs påverkar den sysselsättningen och företagsverksamheten
inom verkningsområdet på många sätt. Till följd av den ökade sysselsättningen och
företagsverksamheten bidrar vindkraftparken även till ökade intäkter för kommunerna genom kommunal-, fastighets- och samfundsskatter. I driftskedet erbjuder vindkraftparken arbete direkt inom service och underhåll samt plogning av vägar och indirekt inom bl.a. inkvarterings-, restaurang- och transporttjänster och inom detaljhandeln. Nedläggningen av vindkraftparken sysselsätter samma yrkesgrupper som
byggandet.
3.2

Vindförhållanden
Valet av vindkraftverkstyp och planering av teknisk layout är starkt relaterat till områdets vindförhållanden. Enligt Finlands vindatlas (www.vindatlas.fi) är vindens årsmedelhastighet på vindkraftparksområdet 6,6 m/s på 100 meters höjd och 8,0 m/s
på 200 meters höjd. Enligt vindrosen dominerar sydliga och sydvästliga vindar på
området (Figur 3.1).
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Figur 3.1. Vindrosen beskriver den procentuella andelen av olika vindriktningar av vinden på
100 meters höjd i projektområdet (Finlands vindatlas 2013).
Kuva 3.1. Tuuliruusu kuvaa eri tuulensuuntien prosentuaalista osuutta 100 metrin korkeudella
hankealueella (Suomen tuuliatlas 2013).

3.3

Tidsplan för bedömningsförfarandet och projektet
Enligt den preliminära tidsplanen för projektet genomförs MKB-förfarandet och planläggningen av projektområdet huvudsakligen under 2012-2014. Därefter preciseras
de befintliga tekniska planerna under en separat preciserande byggnadsplanering.
Samtidigt ansöks om nödvändiga tillstånd för anläggningen av vindkraftparken och
enligt uppskattning slutförs tillståndsförfarandena före slutet av 2015.
Om tillstånden för vindkraftparken beviljas enligt tidsplanen, kommer investeringsbeslutet att fattas 2015. I så fall kan anläggningsfasen börja 2015 och slutföras före
utgången av 2017.
Tabell 3.2. Den preliminära tidsplanen för projektet enligt olika arbetsfaser.
Taulukko 3.2. Hankkeen alustava aikataulu työvaiheittain.
Arbetsfas

Påbörjas

Avslutas

Förberedande planering

2012

2014

MKB-förfarande

2012

2015

Planläggning

2012

2015

Preciserande byggnadsplanering

2014

2015

Tillståndsansökningar

2015

2015

Anläggning

2015

2017

Vindkraftparken i drift

2016

~2040
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PROJEKTALTERNATIV SOM BEDÖMTS
Utformning av alternativ
Enligt MKB-förordningen ska i miljökonsekvensbedömningen i behövlig mån ges en
utredning om projektets och alternativens miljökonsekvenser, genomförbarhet och
en jämförelse av alternativen. Med tanke på MKB-förfarandet kan granskningen av
flera genomförandealternativ anses vara tillräcklig i de fall då det är möjligt att påvisa att det finns flera alternativ som uppfyller de tekniska och ekonomiska villkoren
och mellan vilka man klart kan förvänta sig betydande skillnader i fråga om en viss
eller vissa konsekvenstyper.

4.2

Projektalternativ
4.2.1 Bedömda alternativer för vindkraftparken
I denna miljökonsekvensbedömning granskas tre egentliga genomförandealternativ
som skiljer sig från varandra i fråga om antalet och placeringen av de kraftverk som
ska byggas. Dessutom granskas ett så kallat nollalternativ, som innebär att projektet inte genomförs. Följande alternativ för vindkraftparken har bedömts i MKBförfarandet:
ALT 0

Projektet genomförs inte
Inga nya vindkraftverk byggs, motsvarande energimängd produceras på
annat sätt.

ALT 1

25 vindkraftverk i Nykarleby stads område
Vindkraftverk med en total kapacitet på cirka 75 MW.

ALT 2

7 vindkraftverk i Vörå kommuns område
Vindkraftverk med en total kapacitet på cirka 21 MW.

ALT 3

32 vindkraftverk i Nykarleby stads och Vörå kommuns område
Vindkraftverk med en total kapacitet på cirka 96 MW.
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Figur 4.1. Storbötet vindkraftpark på Nykarleby stads område enligt alternativ 1.
Kuva 4.1. Storbötetin tuulivoimapuisto Uudenkaarlepyyn kaupungin alueella vaihtoehdossa 1.
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Figur 4.2. Storbötet vindkraftpark på Vörå kommuns område enligt alternativ 2.
Kuva 4.2. Storbötetin tuulivoimapuisto Vöyrin kunnan alueella vaihtoehdossa 2.
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Figur 4.3. Storbötet vindkraftpark på Nykarleby stads och Vörå kommuns område enligt alternativ 3.
Kuva 4.3. Storbötetin tuulivoimapuisto Uudenkaarlepyyn kaupungin ja Vöyrin kunnan alueella
vaihtoehdossa 3.

4.2.2 Elöverföringen
Vindkraftparken ansluts preliminärt till befintliga 110 kV kraftledningen som löper
mellan Toby – Kojola i nordost-sydvästlig riktning på cirka 4,6 kilometers avstånd
väster om projektområdet. Enligt den preliminära planen ska längden av luftledningen vara cirka 6,0 kilometer i vindkraftparksalternativ 2 och cirka 8,6 kilometer i alternativ 1 och 3. Utredningen över elöverföringsrutten pågår som bäst. I planeringen
av luftledningens rutt beaktas befintlig miljödata gällande bl.a. närliggande bebyggelse, naturskyddsområden, våtmarker och vattendrag. Dessutom iakttas resultat av
inventeringarna utförda under MKB-processen samt bl.a. terrängens öppna rum och
befintliga väglinjer.
Den preliminära planen för elöverföringsrutten presenteras figuren i nedan (Figur
4.4). Rutten klyver Pensalkangan grundvattenområdets nordligaste hörn, men är beläget utanför grundvattens egentliga bildningsområde. Inom grundvattenområdet
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planeras luftledningen att byggas i anknytning till den nya väglinjen från projektområdet till Kangvägen.

Figur 4.4. Den preliminära elöverföringsrutten från vindkraftparken till Oy Herrfors Ab:s befintliga 100 kilovolts ledning Toby-Kojola. Elöverföringsrutten preciseras när planeringen framskrider.
Kuva 4.4. Alustava sähkönsiirtoreitti hankealueelta Oy Herrfors Ab:n olemassa olevalle 100 kilovoltin johdolle Tuovila-Kojola. Sähkönsiirtoreitti tarkentuu suunnittelun edetessä.

4.2.3 Förändringar efter MKB-programmet
Den i MKB-programskedet för bedömning framlagda planen för placering av vindkraftverken jämte dess alternativa lösningar har i bedömningsskedet reviderats utifrån utredningsresultater, kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-programmet och
separata utlåtanden. Av dessa härrör en del från resultat av separata utredningar
samt från den respons från allmänheten som bl.a. erhållits via invånarenkäten och
vid mötet för allmänheten. Den tydligaste förändringen i vindkraftverkens placering
efter MKB-programskedet är att kraftverket som planerades omedelbart på södra sidan av Storbötet bergområde med utsiktstornet har flyttats (Figur 4.5).
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Figur 4.5. Förändringar i vindkraftverkens placering efter MKB-programskedet.
Kuva 4.5. YVA-ohjelmavaiheen jälkeiset muutokset voimalaitosten sijoitussuunnitelmassa.

Sedan MKB-programskedet har en plan för vindkraftparkens interna servicevägar utarbetats (Figur 4.1-Figur 4.3). I mån av möjlighet utnyttjar man det befintliga nätverket av skogsbilvägar och förstärker dem efter behov, men också nya vägsträckningar ska byggas (se kapitel 5.3). I tillägg har den projektansvarige utvecklat en alternativ vägplan. Eftersom den alternativa planens miljökonsekvenser inte anses avvika i betydande mån från den ursprungliga vägplanens konsekvenser, har miljökonsekvenserna av den alternativa vägplanen granskats i mindre omfattning, i ett eget
kapitel (kapitel 25).
Olika alternativ för transportrutten från det allmänna vägnätet till projektområdet
har under MKB-förfarandet granskats närmare och diskuterats med Södra Österbottens ELY-central synnerhet angående projektets eventuella konsekvenser och risker
för grundvattenområdet (se kapitel 11.4.2 och 18.2.1).
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I MKB-programmet presenterades tre olika alternativer (A-C, Figur 4.6) för elöverföringen från projektområdet till det befintliga 110 kilovolts ledning (Toby - Kojola)
väster om projektområdet. Efter MKB-programskedet har elöverföringsplanerna preciserats till en preliminär kraftledningsrutt, som har granskats i miljökonsekvensbedömningen. Dock föregår planeringen av elöverföringsrutten fortfarande.

Figur 4.6. Förändringar i planering av elöverföringen efter MKB-programskedet.
Kuva 4.6. YVA-ohjelmavaiheen jälkeiset muutokset sähkönsiirron suunnittelussa.

4.2.4 Trafikbelastning och materialåtgång vid byggnation
Alternativ 1 medför ett behov av cirka 380 specialtransporter. I projektet används
sammanlagt 14 000 m3 betong och 1 500 ton armeringsjärn. Därtill används cirka
430 000 t kross, vilket sammantaget kräver cirka 28 000 tunga transporter. Den
areal som kommer att användas för huvudsakligen vägar, intern elöverföring och
uppställningsytor uppgår till sammanlagt 43 ha. Tidmässigt tar det två byggsäsonger
att bygga vägar och fundament samt resning av kraftverken.
Alternativ 2 medför ett behov av cirka 100 specialtransporter. I projektet används
sammanlagt 3 900 m3 betong och 400 ton armeringsjärn. Därtill används cirka 110
000 t kross, vilket sammantaget kräver cirka 7 500 tunga transporter. Den areal
som kommer att användas för huvudsakligen vägar, intern elöverföring och uppställningsytor uppgår till sammanlagt 12 ha. Tidmässigt tar det en byggsäsong att
bygga vägar och fundament samt resning av kraftverken.
Alternativ 3 medför ett behov av cirka 480 specialtransporter. I projektet används
sammanlagt 18 000 m3 betong och 1900 ton armeringsjärn. Därtill används cirka
510 000 t kross, vilket sammantaget kräver cirka 34 000 tunga transporter. Den
areal som kommer att användas för huvudsakligen vägar, intern elöverföring och
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uppställningsytor uppgår till sammanlagt 54 ha. Tidmässigt tar det två byggsäsonger
att bygga vägar och fundament samt resning av kraftverken.
Tabell 4.1 Sammanställning av de preliminära tekniska uppgifterna om vindkraftparkens olika
genomförandealternativ.
Taulukko 4.1. Yhteenveto alustavista teknisistä tiedoista tuulivoimapuiston eri toteutusvaihtoehdoissa.

Alternativ 1 / Alternativ 2 /
25 kraftverk 7 kraftverk

Förklaring

Alternativ 3
32 kraftverk

Antal kraftverk

25

7

32

Total kapacitet (MW) ~

75

21

96

Årlig elproduktion GWh ~

263

74

336

Vägnät som ska iståndsättas (km)

17,6

0,86

17,6

Vägnät som ska byggas (km)

10,7

4,2

12,6

25

7,0

32

8,6

6,1

8,6

120 000

30 000

135 000

130 000

35000

160 000

Diket för jordkabeln (km)
Luftledning som ska byggas (km)
3

Byggmaterial till vägarna (m )
3

Byggmaterial till uppställningsytorna (m )
Byggmaterial till fundamenten:
Betong (m 3 )

14 000

3 900

18 000

3

8 800

2500

11 000

3

Jordfyllning (m )
Armering (t)

28 000

7 700

35 000

1 500

400

1 900

Jordkabeldiken, kross (m 3 )

15 000

4 200

19 200

1 000

1 000

1 000

Antal tunga transporter

28 000

7 500

34 000

Antal specialtransporter

380

100

480

Areal för uppställningsytor (ha)

25

7

32

Areal för ny vägnät (ha)

6,4

2,5

7,6

Utbredning av befintlig vägnät (ha)

3,5

0,2

3,5

Areal för intern elöverföring (ha)

8,0

2,6

10

Vindkraftpark sammanlagt (ha)
Vindkraftpark sammanlagt % av projektområdet
(1900 ha)
Areal för kraftledning (ha)
Vindkraftpark och kraftledning sammanlagt (ha)

43

12

53

2,3

0,6

2,8

22

16

22

65

28

76

Kross (m )

Byggmaterial till det interna elnätet:
3

110 kV station, kross (m )
Antal transporter:

Areal som ska byggas:
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TEKNISK BESKRIVNING AV PROJEKTET
Vindkraftverk
Enhetseffekten för den typ av vindkraftverk som ska användas är 3-4 MW. Kraftverket har ett käll-ljud om 107,5 dB vid vindhastigheten 8 m/s. Kraftverket består av
ett högt torn, maskinhus och en trebladig rotor. Rotorbladen är tillverkade av kompositmaterial.

Figur 5.1. Typbeskrivning av det vindkraftverk som bedömts i MKB-förfarandet. Höjden på
vindkraftverkets stål-betong torn är 145 meter och rotordiametern är 131 meter. Vindkraftverkets maximala höjd är således totalt drygt 210 meter.
Kuva 5.1. YVA-menettelyssä arvioitavan tuulivoimalan tyyppikuva. Tuulivoimalan teräsbetonisen korkeus on 145 metriä ja roottorihalkaisija 131 metriä. Näin ollen tuulivoimalan
maksimikorkeus on yhteensä runsaat 210 metriä.

Den valda vindkraftverkstypens maskinhus, cirka 100 ton och 3,5-4 x 12 meter
stort, placeras på tornet. I maskinhuset finns en växellåda, generator samt ett regler- och styrsystem. Växellådan omformar rotorns varvtal (5−16 varv per minut) till
en nivå som är lämplig för generatorn. Alternativt kan varvtalen regleras med så kallad direktdriven teknik. Särskilda motorer vrider maskinhuset mot vinden med hjälp
av en vindriktningsgivare och en styranordning. Maskinhusets stomme och hölje tillverkas vanligen av stål eller glasfiber (Vindkraftföreningen 2012).
I maskinhuset finns beroende på kraftverkstyp cirka 300−1 500 liter olja och 100–
600 liter kylarvätska. Kylarvätskan består av vatten och glykol. Dessutom finns små
mängder smörjfett i lager och andra glidytor. Förutom olja, kylarvätska och smörjfett används inga andra kemikalier i kraftverket.
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Kraftverkets torn byggs i sektioner av valsat stål. Tornets nedersta del kan även
byggas med betongsektioner. Tornet bultas fast i fundamentet.
5.2

Vindkraftverkens fundament
Valet av fundamenttyp görs separat för varje vindkraftverk utifrån markunderlaget
på varje enskild plats. På basen av utgångsuppgifterna är den lämpligaste och kostnadseffektivaste metoden för fundamentbygge stålbetongfundament som vilar på
marken. Andra möjliga alternativ är stålbetongfundament med massabyte eller fundament som förankras i berg.
I detta skede har jordmånen bedömts på basen av kartstudier. I projektets fortsatta
planeringsskede genomförs undersökningar av jordmånen genom platsbesök och
genom att borra testhål vid en planerad kraftverksplats. Först därefter kan fundamenten detaljplaneras.

Jordmassa

Betong

Figur 5.2. Stålbetongfundament som vilar på marken.
Kuva 5.2. Maavarainen teräsbetoniperustus.

Diametern på ett stålbetongfundament som vilar på marken är cirka 25 meter och
höjden cirka 1,5–3 meter. För ett fundament behövs drygt 500 m3 betong och cirka
60 ton armeringsjärn. I byggnadskedet grävs fundamentplatsen upp och därefter
gjuts stålbetongfundamentet ovanpå ett skikt av grus eller kross. Efter gjutningen
täcks fundamentet med jordmaterial.
5.3

Interna vägar och uppställningsytor
För anläggningen av vindkraftverken behövs ett internt vägnät som kan användas
året runt. I mån av möjlighet utnyttjar man det befintliga nätverket av skogsbilvägar
och förstärker dem efter behov. För att klara specialtransporterna skall vägytan vara
minst 5,5 meter bred. Beroende på terrängen anläggs därtill dikerenar om upp till 2
meter. Uppskattningsvis behövs cirka 4 800 m3 grus per kilometer ny väg då vägens
slitlager är 20 cm och bärlagret 40 cm tjockt. Motsvarande mängd för att iståndsätta
befintliga skogsbilvägar är cirka 3 800 m3 per kilometer väg.
Längs vägarna transporteras byggmaterial och materiel som behövs för resningen av
vindkraftverken. Efter anläggningen används vägnätet för service- och övervakningsåtgärder vid vindkraftverken.
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jordkabel

Figur 5.3. Exempel på bygg- och serviceväg för vindkraftparken. Vägarna används bland annat för transport av betong och grus samt kraftverkens komponenter. I driftskedet används
vägarna bl.a. för årlig service. Diket för jordkabeln finns på vägens vänstra sida (Foto: FCG /
Hans Vadbäck).
Kuva 5.3. Esimerkki tuulivoimapuiston rakennus- ja huoltotiestä. Teitä käytetään muun muassa betonin ja soran sekä voimaloiden komponenttien kuljetuksiin. Tuulivoimapuiston käyttövaiheessa teitä käytetään mm. vuosittaisissa huolloissa. Maakaapelin oja on sijoitettu tien vasemmalle puolelle (Kuva: FCG / Hans Vadbäck).

Figur 5.4. Två exempel på möjliga kurvor för planerat internt vägnät i en vindkraftpark och
specialtransportfordon med rotorns vingar. De streckade linjerna indikerar hinderfritt område,
där sten och träd måste röjas.
Kuva 5.4. Kaksi esimerkkiä mahdollisista tuulivoimapuiston suunnitellun sisäisen tieverkon
kaarteista ja roottorin siipiä kuljettavista erikoiskuljetusajoneuvoista. Katkoviivat rajaavat esteetöntä aluetta, jolta kivet ja puut on raivattava.

Vid dimensioneringen av vägarna och anslutningar bör dessutom beaktas att vindkraftverkens rotorblad levereras till platsen med specialtransporter som är över 60
meter långa. Därför krävs mer utrymme än normalt för anslutningar och kurvor.
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Vägarnas maximala lutning får vara tio procent och minsta krökningsradie 50–60
meter.
Vid varje kraftverksplats byggs ett uppställningsområde för resande av vindkraftverket. Vindkraftverkets komponenter transporteras och lagras på uppställningsområdet
och inför installationen av kraftverket monteras en mobil lyftkran. Lyftkranen behöver en operationsyta på cirka 40 x 60 meter. Därtill förutsätter resandet av komponenteran ytterligare en yta på cirka 20 x 150 meter. Utöver kraftverksområdet
kommer ankomstvägen till kraftverksområdet att utnyttjas vid resningen av komponenter. I anläggningsskedet röjs därmed trädbeståndet på ett cirka ett hektar stort
område för att man ska kunna bygga fundamentet och resa vindkraftverket. Det
röjda uppställningsområdets storlek beror på val av vindkraftsleverantör. Under
byggnadsskedet krävs därtill ett cirka 30 x 60 meter stort plant gruslagt kontorsområde för byggnadsbaracker och upplagring av arbetsredskap.
5.4

Elöverföring inom vindkraftparken
Vindkraftverkens generatorspänning är en kilovolt (kV) eller mindre. Spänningen
höjs med en transformator inuti kraftverket till en medelspänningsnivå på cirka 20–
45 kV, som används i elöverföringsnätet inom parken.
Vindkraftselen överförs med jordkabel till en elstation som skall byggas inom vindkraftparksområdet. El- och dataöverföringskablar inom parken grävs ner i ett kabeldike som normalt är 0,5–1 meter djupt. Kabeldiket är cirka en meter brett. Kabeldikena placeras i mån av möjlighet i anslutning till servicevägarna. Där kablarna placeras på ett annat ställe än längs vägen, behövs en cirka fyra meter bred och trädfri
terrängkorridor där kabeln dras.
Jordkablarna mellan vindkraftverken kopplas samman på parkområdet eller i kraftverken. En kopplingspunkt kräver en yta på cirka två kvadratmeter. Tack vare kopplingsmöjligheterna kan man skapa alternativa elöverföringslinjer inom parken, till
exempel i anslutning till service eller vid fel.
Jordkablarna inom vindkraftparken kopplas till en 110 kV elstation som byggs på
vindkraftparksområdet. I elstationen finns övervakningsapparatur och utrustning för
skydd av kablar samt en transformator som används för att höja medelspänningen
till en spänning på 110 kV. En höjning av spänningen minskar överföringsförlusten.
Elstationens mest synliga komponenter är ett 110 kV ställverk, en transformator och
en skyddsbyggnad. En del av utrustningen som behövs för att skydda och övervaka
elnätet skyddas från väder och vind inuti byggnaden. Elstationen inhägnas enligt elsäkerhetsbestämmelserna, vilket förhindrar att obehöriga kan komma in på området. Övervakningen av elstationen sker centraliserat. Därför placeras en dataöverföringsmast vid stationen för att tillgodose dataöverföringsbehoven. Dataöverföringen
kan också ske med en optisk fiberanslutning.
110 kV elstation kräver en markyta på cirka 0,5 hektar (cirka 5 000 m2). I varje
vindkraftparkalternativ ska en elstation byggas på projektområdet (se Figur 4.4).
Stationen består av en eller två transformatorer, ställverk, en ändstolpe som behövs
för anslutning av en 110 kV ledning och en byggnad som skydd för den nödvändiga
apparaturen. Byggnadens yta är cirka 30–70 kvadratmeter. Vid stationen placeras
eventuellt också en cirka 20–30 meter hög mast för datakommunikation, men i regel
dras fiberkabel till vindkraftparken.

5.5

Elöverföring utanför vindkraftparken
Elöverföringen utanför vindkraftparken ska ske genom att parken ansluts till den befintliga 110 kilovolts (kV) ledningen som löper mellan Toby och Kojola i nordostsydvästlig riktning på cirka 4,6 kilometers avstånd väster om projektområdet. Elöverföringen förverkligas med en luftledning. Enligt den preliminära planen ska längden av luftledningen vara cirka 6,0 kilometer i vindkraftparksalternativ 2 och cirka
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8,6 kilometer i alternativ 1 och 3. Utredningen över elöverföringsrutten pågår som
bäst (se kapitel 4.2.2). Anslutningen ska enligt preliminära planerna ske vid en ny
elstation.
Stolparna kommer att vara stagade portalstolpar, antingen av trä eller av stål. Stolparna är cirka 18–23 meter höga. På enskilda ställen används eventuellt fristående
stolpar i fackverkskonstruktion, till exempel som vinkelstolpar. Stolparna placeras
med cirka 200–250 meters mellanrum.
När en 110 kV luftledning byggs på ett nytt markområde krävs det en cirka 26–
30 meter bred trädfri ledningsgata. Därtill kommer en tio meter bred kantzon på
båda sidor om ledningsgatan. Inom denna zon begränsas trädens tillväxt så att de
inte kan falla över ledningen. Ledningsområdet består av ledningskorridoren och
kantzonerna och har en sammanlagd bredd av 46 meter (Figur 5.5). Den projektansvarige löser in en begränsad nyttjanderätt för ledningsområdet.

Figur 5.5. Tvärsnitt av ett nytt 110 kV kraftledningsområde.
Kuva 5.5. Uuden 110 kV voimajohtoalueen poikkileikkaus.
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Figur 5.6.Exempel på en 110 kV luftledning med stagade portalstolpar (Foto: FCG / Janne
Märsylä).
Kuva 5.6 Esimerkki 110 kV ilmajohdosta ja harustetuista portaalipylväistä (Kuva: FCG / Janne
Märsylä

5.6

Anläggning av vindkraftparken
Vindkraftverkens komponenter, maskinhuset, rotorbladen och tornet transporteras i
delar på landsvägarna. För anläggningen av ett enskilt kraftverk krävs 14–16 specialtransporter.
Kabeldragningarna inom området görs före resningen av vindkraftverken. När vindkraftverken har förbundits med jordkablar kan fundamenten täckas över och resningen inledas.
Den egentliga resningen börjar när fundamenten är färdiga. Monteringen av ett
kraftverk tar cirka 3−4 dagar. Om transformatorn ska placeras i den nedre delen av
tornet, lyfts den på plats på tornets fundament. Därefter monteras tornet genom att
lyfta upp en del i sänder. Sedan lyfts maskinhuset och sist rotorn. Svåra väderleksförhållanden kan avbryta lyftarbetena, och exempelvis lyftet av rotorn hindras om
vindhastigheten är mer än åtta meter per sekund. Beroende på årstiden kan svåra
väderleksförhållanden fördröja resningen med cirka 10–50 procent jämfört med den
optimala resningstiden. Vid en förflyttning från ett ställe till ett annat kan det bli
nödvändigt att demontera kranen för resningen. Detta tar vanligtvis en dag.
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Figur 5.7. Monteringsområde för ett vindkraftverk. På fotot syns bland annat kraftverkets maskinhus och en mindre hjälplyftkran (Foto: FCG / Hans Vadbäck).
Kuva 5.7. Tuulivoimalaitoksen asennuskenttä. Valokuvassa näkyy muun muassa voimalan konehuone ja pienempi apunosturi (Kuva: FCG / Hans Vadbäck).

5.7

Drift och underhåll
När vindkraftparken är i drift görs servicebesök till varje kraftverk 1–2 gånger per
år. Dessutom kan man anta att det behövs 1–2 oförutsedda servicebesök per kraftverk per år. Det är alltså nödvändigt att besöka varje kraftverk i genomsnitt tre
gånger per år. Servicebesöken görs i regel med skåpbil. Servicevinschen, som hör
till kraftverkets standardutrustning, används för att lyfta tyngre tillbehör och komponenter. I specialfall, när tyngre komponenterna går sönder kan också en mobil
lyftkran behövas, eventuellt till och med en banddriven lyftkran.
Oljeflödet och -trycket samt mängden kylarvätska i maskinhuset övervakas genom
ett automationssystem. Om oljetrycket sjunker eller oljeflödet är under minimivärdena, försätts kraftverket i larmtillstånd och stänger av sig omedelbart. På detta sätt
kan man kontrollera följderna av ett eventuellt oljeläckage. I larmtillstånd använder
kraftverket en bromsmekanism för att stänga av rotorn inklusive vridmekanismerna
samt alla motorer och pumpar i maskinhuset.
Oljan i maskinhuset kontrolleras årligen och byts cirka en gång vart femte år. Oljan
transporteras med en lämplig tankbil längs vindkraftparkens servicevägar. Utrustningen som används vid oljebytet ska vara helt kompatibel med kraftverkens konstruktioner. Om ett läckage av olja eller kylarvätska sker under bytet, samlas vätskan in med hjälp av uppsamlingstråg, så att vätskan inte kan rinna ut ur maskinhuset. För eventuella avvikande situationer finns dessutom andra verktyg, till exempel
oljebindemedel och trasor.
Oljebytet utförs av en entreprenör som kraftverksleverantören väljer och som har
den utbildning som krävs för arbetet. Entreprenören ska uppfylla kraftverksleverantörens krav på säkerhet och miljö (HSE) och inneha ett särskilt tillstånd för hantering
av farliga ämnen. Kraftverksleverantörens representant kommer att övervaka alla
arbetsskeden vid kraftverket. För servicen görs en särskild beredskapsplan för avvikande situationer. Alla skeden inom servicearbetet rapporteras separat och analyseras.
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Alla data som mäts upp i maskinhuset sänds till vindkraftparkens kontrollcentral via
ett övervakningssystem (s.k. SCADA) som installerats i kraftverket. Alla mätningar
som görs i kraftverket följs upp genom fjärrövervakning i realtid. På så sätt säkerställer man att eventuella läckage upptäcks i ett så tidigt skede som möjligt. Vindkraftverkets maskinhus är dessutom indelat i flera avdelningar med tanke på läckage, så att eventuella vätskeläckage inte kan spridas i hela maskinhuset. Hela maskinhuset har designats så att det är tätt, dvs. så att all olja i maskinhuset ska
stanna kvar i maskinhuset vid ett eventuellt läckage.
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MILJÖKONSEKVENSER SOM SKA BEDÖMAS OCH BEDÖMNINGSMETODER
Konsekvenser som ska bedömas
I förfarandet vid miljökonsekvensbedömning granskas projektets övergripande konsekvenser för människorna, miljöns kvalitet och tillstånd, markanvändningen och naturresurserna samt deras interaktion i den omfattning som förutsätts i MKB-lagen
och –förordningen (Figur 6.1).

Figur 6.1. Direkta och indirekta konsekvenser som enligt MKB-lagen skall utredas.
Kuva 6.1 Hankkeessa YVA-lain ja –asetuksen mukaisesti selvitettävät välittömät ja välilliset
vaikutukset.

Varje MKB-projekt medför en specifik uppsättning av konsekvenser som beror på
projektets karaktär, omfattning och placering. De konsekvenser som enligt MKBlagen bör beaktas i MKB-processen preciseras därför alltid separat för varje projekt.
Denna så kallade scoping görs i finländska MKB-förfaranden typiskt i samförstånd
med kontaktmyndigheten under MKB-programskedet och kan genomföras under
MKB-förfarandets förlopp vid behov.
Vindkraftparkens konsekvenser kommer att ske under parkens tre skeden: vid byggandet, driften och nedläggningen. Alla dessa skeden kommer att beaktas vid miljökonsekvensbedömningen. Konsekvenserna vid byggskedet kommer att vara kortvariga och kommer främst att vara relaterade till röjningsarbeten vid kraftverksplatserna, användningen av arbetsmaskiner och trafiken som förorsakas av transporterna. Då vindkraftparken blivit färdig, kommer konsekvenser att orsakas av vindkraftverken som är i drift, t.ex. för landskapet och ljud från roterande vingar. Under nedläggningen av vindkraftparken förorsakas konsekvenser som är jämförbara med
byggskedet, men dessa kommer att vara lindrigare.
De mest centrala miljökonsekvenserna från vindkraftparken är de visuella förändringar den orsakar i landskapet, konsekvenser för naturen, ljudlandskapet och människors levnadsförhållanden. Nedan presenteras de konsekvenser som har bedömts
vid detta MKB-förfarande. Konsekvenserna har uppdelats i logiska grupper i avseende på typen av konsekvensobjekt: icke-levande miljö, levande miljö, mänskans
miljö.
Miljökonsekvenser som har bedömts inom projektet är:


Icke-levande miljö
- Konsekvenser för ljudlandskapet
- Konsekvenser för ljusförhållanden
- Konsekvenser för luftens kvalitet och klimatet
- Konsekvenser för berggrund och jordmån
- Konsekvenser för yt- och grundvatten

32

PROKON Wind Energy Finland Oy
FCG Design och planering Ab



Storbötet vindkraftpark
MKB-BESKRIVNING

Levande miljö
- Konsekvenser för växtlighet och värdefulla naturobjekt
- Konsekvenser för fåglar
- Konsekvenser för övrig fauna
- Konsekvenser för naturskyddsområden



Människans miljö
- Konsekvenser för samhällsstruktur och markanvändning
- Konsekvenser för näringsliv
- Konsekvenser för vägtrafik samt radar och kommunikationsförbindelser
- Konsekvenser för landskap och kulturmiljö
- Konsekvenser för fornlämningar
- Konsekvenser för människans levnadsförhållanden och trivsel

6.2

Konsekvensernas särdrag och betydelse
Konsekvenserna och skillnaden mellan konsekvenserna beskrivs huvudsakligen
skriftligt. Beskrivningen åskådliggörs med bilder och tabeller. I förfarandet definieras
kända konsekvenser och deras betydelse. I bedömningen definieras varje konsekvens karaktär och betydelse utifrån kriterier som utvecklats med stöd av IEMA:s
(2004) bedömningshandbok (Figur 6.2).

Figur 6.2. Definiering av konsekvensernas karaktär och betydelse.
Kuva 6.2. Vaikutuksen luonteen ja merkittävyyden määritys.

6.3

Metoder för jämförelse av alternativen
Som metod för jämförelse av alternativen används den s.k. specificerande metoden,
som betonar en beslutsfattning som utgår från olika värdemässiga utgångspunkter.
Betydelsen av de olika alternativens interna konsekvenser av olika typer jämförs
inte, eftersom vikten av varje enskild konsekvenstyp i förhållande till en annan konsekvenstyp i många fall är alltför värdebetonad och inte kan fastställas med positivistiska metoder. Detta innebär exempelvis att bullerstörning inte kommer att jämföras med olägenheter i landskapet.
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Med denna metod kan man ta ställning till de olika alternativens miljömässiga genomförbarhet, men inte fastställa det bästa alternativet. Beslutet om det bästa alternativet fattas av projektets beslutsfattare.
6.4

Granskningsområden
Med granskningsområde avses ett område som man på goda grunder kan anta att
miljökonsekvenser sträcker ut sig. Man har strävat efter att fastställa ett granskningsområde som är så stort att inga relevanta miljökonsekvenser kan antas uppstå
utanför området.
Granskningsområdets omfattning beror på egenskaperna av det objekt som ska
granskas. En del konsekvenser begränsas till vindkraftparksområdet, till exempel
byggåtgärderna, och en del breder ut sig över ett mycket stort område, till exempel
konsekvenserna för landskapet.
Nedan presenteras de av projektets granskningsområden som har bedömts i MKBprogramskedet. Deras omfattning har bedömts utifrån de olika konsekvensernas karaktäristiska drag. Konsekvenser som på grund av sina egenskaper inte kan avgränsas har utelämnats (exempelvis konsekvenserna för klimatet).
Tabell 6.1 Storleken på det granskningsområde som ska granskas enligt konsekvenstyp.
Taulukko 6.1. Tarkasteltavan vaikutusalueen laajuus vaikutustyypeittäin.

Konsekvenstyp

Trafik

Storleken på det granskningsområde som
ska granskas
Samhällsstruktur på kommunnivå, vindkraftparksområdet och dess
närmaste omgivning (cirka 5 km)
Vindkraftparkens huvudtrafikleder

Natur

Vindkraftverkens byggplatser

Fågelbeståndet

Vindkraftparksområdet, objekt som är betydelsefulla för fågelbeståndet
i närområdet, flyttrutter, eventuellt ett vidsträckt granskningsområde

Fornlämningar

Varje byggplats på vindkraftparksområdet

Landskap och
kulturhistoriska objekt

Objekt som utsätts för byggåtgärder, eventuell synlighetssektor 20 km
från vindkraftparken.

Buller, skuggor, blinkningar

Enligt kalkyler och modeller, en radie på cirka 2 km från vindkraftparken

Människors levnadsförhållanden och trivsel

Konsekvensspecifik bedömning, en radie på högst cirka 20 km och noggrannare inom en radie på cirka 2 km.

Markanvändning

Konsekvenstyper som också ska beaktas är säkerhet (trafik-, radar- och kommunikationsförbindelser, flygtrafik, försvarsmaktens verksamhet) samt konsekvenser för
klimatet och luftkvaliteten.
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Figur 6.3. Karta över granskningszonerna för landskapskonsekvenserna.
Kuva 6.3. Kartta maisemavaikutusten tarkastelualueesta.

6.5

Beaktande av utlåtanden
Kontaktmyndigheten, Södra Österbottens ELY-central, begärde utlåtanden av MKBprogrammet. Sammanlagt nio utlåtanden men inga anmärkningar har skickats till
kontaktmyndigheten. Kontaktmyndigheten gav sitt utlåtande om MKB-programmet
utifrån de erhållna utlåtandena den 31.10.2013.
I tabellen nedan sammanställs de saker till vilka bör fästas uppmärksamhet i uppgörande av utredningarna och MKB-beskrivningen. I tabellen framgår också hur kontaktmyndighetens utlåtande har tagits i beaktande i konsekvensbedömningen och
MKB-beskrivningen.
Tabell 6.2. Sammanställning av kontaktmyndighetens utlåtande och hur utlåtandet har tagits i
beaktande i konsekvensbedömningen.
Taulukko 6.2. Yhteenveto yhteysviranomaisen lausunnosta ja sen huomioon ottaminen YVAselostuksessa.
KONTAKTMYNDIGHETENS UTLÅTANDE

BEAKTANDET I MKB-BESKRIVNINGEN

AVSNITT

Elöverföringens konsekvenser för grundvattenområdet bedöms och presenteras i MKBbeskrivningen. På grundvattenområdet anläggs
bara luftledningens stolpar (och deras fundament) med 200-300 meters mellanrum. Stol-

11

Grundvatten
Ett grundvattenområde (Pensalkangas, 1055901)
förekommer sydväst om området och inga väg- eller
elkabeldragningar bör anläggas på detta område.
Det presenteras tre alternativ för elöverföringen i
planen och av dessa är det bara det nordligaste (alt.
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KONTAKTMYNDIGHETENS UTLÅTANDE

BEAKTANDET I MKB-BESKRIVNINGEN

AVSNITT

A) som inte går rakt över grundvattenområdet.
Denna linjedragning bör eventuellt justeras så att
den går helt och hållet norr om grundvattenområdet
och användas oberoende av vilket alternativ vindkraftsparken byggs enligt.

parna placeras utanför grundvattendammarna.
Efter genomgång med ELY-centralen har vägplanerna ändrats så, att endast 1,1 kilometer av
den planerade transportrutten löper inom
grundvattenområdet, i dess nordligaste ända,
där den eventuella föroreningsrisken inte riktas
mot den befintliga vattentäkten. Då vägar breddas eller bärigheten förbättras beaktas på eventuella grundvattenområden att materialen har
testats ändamålsenligt för miljön och att nya
diken inte grävs eller nuvarande diken fördjupas
om alven inte har bevisats vara tät i undersökningar.

På båda sidor om vägen finns vida grundvattendammar som en följd av marktäkt och därför bör
denna väg inte användas för transporter under
byggnadstiden på grund av den eventuella olycksrisken och risken för förorening av grundvattnet. Då
vägar breddas eller bärigheten förbättras ska man
på eventuella grundvattenområden beakta att
materialen ska ha testats ändamålsenligt för miljön
och att nya diken inte får grävas eller nuvarande
diken fördjupas om alven inte har bevisats vara tät i
undersökningar.

Se ovan.

11

När det gäller grundvattenfrågor bör beaktas det
som redan tidigare nämnts i saken

Se ovan.

11

I MKB-processen borde ingå en särskild utredning av
det lågfrekventa bullret från kraftverken.

Det lågfrekventa bullret från kraftverken har
modellerats och dess konsekvenser bedömts.

7

Placeringen av kraftverken skall inte vara sådan att
Miljöministeriets riktvärden för buller överskrids och
ljus- och skuggeffekter från vindkraftverken får förekomma max 8 h/år. De nyaste anvisningarna om
mätning och modellering av vindkraftverksbuller bör
användas under MKB-förfarandet.

Vindkraftverken har placerats så att bullerkonsekvenser för bosättning och fritidbosättning
minimeras och att gränsvärden 8 h/år överskrids vid inga fasta eller fritidsbostäder. De
nyaste anvisningarna om mätning och modellering av vindkraftverks buller (VTT) har använts
under MKB-förfarandet.

7, 8

Vid bedömningen av bullerkonsekvenser bör särskild
uppmärksamhet fästas också vid statsrådets riktvärden i förhållande till naturskyddsområdena. Naturaområden och områden som förvärvats av staten för
skyddsändamål bör i detta avseende jämföras med
naturskyddsområden, eftersom de inom en nära
framtid kommer att bli naturskyddsområden genom
en förordning

Bullerkonsekvenser har bedömts även för de
närliggande Natura- och naturskyddsområdena.

7, 15.4

Utredningarna har utförts av en erfaren person
och de ger information uttryckligen om området
runt vindkraftverken och övriga konstruktioner.
På basis av kartläggningen av växtligheten har
framställts en överskådlig kartpresentation och
beskrivning av naturtyper.

12

Modeller över kollisionsrisken har inte ansetts
ändamålsenliga till följd av det lågan antalet
individer som observerats. Kollisionsrisken har
bedömts utifrån litteraturkällor.

13

Buller och skuggbildning

Växtlighet
ELY-centralen anser att principerna för allokering av
utredningarna är motiverade. Det är viktigt att utredningarna utförs av en erfaren person och att
utredningarna ger information uttryckligen om området runt vindkraftverken och övriga konstruktioner, vars byggande ändrar växtligheten. Dessutom ska
det på basis av kartläggningen av växtligheten framställas en överskådlig kartpresentation och beskrivning av naturtyper, bl.a. över skogsdungar i projektområdet som är viktiga för arter i gammelskogar.
Fåglar
Inom programmet för miljökonsekvensbedömning
bör utarbetas kollisionsmodeller för vissa arter
(såsom rovfåglar) och bedömas vilka konsekvenser
kollisioner med dödlig utgång har för populationen.
Kollisionsmodeller bör göras för arter som är
skyddsmässigt värdefulla, både sådana arter som
häckar i landet samt arter som endast observeras i
samband med flyttning. Modellerna bör utreda hur
vindkraftsverkens höjd och placeringsalternativ,
såsom placering i linje med flyttrutter, påverkar
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BEAKTANDET I MKB-BESKRIVNINGEN

AVSNITT

I utredningen av häckande fåglar bör särskild uppmärksamhet fästas vid att kartlägga vuxna skogspartier som behövs för att trygga rovfåglars boplatser
och deras funktionsduglighet. En överskådlig kartpresentation över dessa ska presenteras åtminstone
för myndighetsbruk. Dessutom bör en motiverad
uppskattning över eventuella konsekvenser enligt
naturvårdslagen 39 § presenteras samt vilka åtgärder som vidtas för att undanröja behovet av ett
undantagstillstånd enligt naturvårdslagen 49 §. Då
konsekvenser för fågelbeståndet bedöms, ska uppmärksamhet fästas vid häckande fåglar men även på
fågelarter som rastar på Naturaområden och dessa
arter flygriktningar. Särskild uppmärksamhet bör
fästas vid bedömningen av de sammantagna konsekvenserna med andra projekt som planeras i närheten.

I utredningen av häckande fåglar har särskild
uppmärksamhet fästats vid att kartlägga eventuella vuxna skogspartier som behövs för att
trygga rovfåglars boplatser och deras funktionsduglighet. Enligt kartläggningen finns inga sådana områden inom projektområdet.
Behovet av ett undantagstillstånd enligt naturvårdslagen 49 § har bedömts på basen av utförda utredningar.
Vid konsekvensbedömningen har uppmärksamhet fästats vid häckande fåglar och på fågelarter
som rastar på Naturaområden och dessa arters
flygriktningar. Särskild uppmärksamhet har
fästats vid bedömningen av de sammantagna
konsekvenserna med andra projekt som planeras i närheten.

13, 23.5.5, 27

En uppskattning över fågelbeståndets flyttrutter i
förhållande till projektområdet bör presenteras på
basis av uppföljningen.

En uppskattning över fågelbeståndets flyttrutter
i förhållande till projektområdet har presenterats på basis av uppföljningen.

13.3.4, 23.5.5

Gällande SPA-områden bör tas i beaktande projektets möjliga konsekvenser för flyttfåglarnas flyttsträck till och från Natura 2000-områden.

Projektets möjliga konsekvenser för flyttfåglarnas flyttsträck till och från Natura 2000områden har bedömts i konsekvensbedömningen.

13.4.2

Eventuella föröknings- och rastplatser för fladdermusen har utretts. I konsekvensbeskrivningen presenteras en uppskattning över eventuella
flyttrutter och deras förhållande till projektområdet.

14

kollisionsbenägenheten.

Fauna
Eventuella föröknings- och rastplatser för fladdermusen bör utredas samt presenteras en uppskattning över eventuella flyttrutter och deras förhållande till projektområdet.
Jakt
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet anser det vara
viktigt att eventuella ändringar i jaktmöjligheterna
utreds genom att intervjua representanter för de
jaktföreningar som verkar i projektområdet.

Representanter för jaktföreningar har kontaktats
under MKB-förfarandet. Eventuella ändringar i
jaktmöjligheterna har bedömts.

21.2.2, 21.4.5

Markanvändning
Eventuella begränsningar markanvändningen bl.a.
när det gäller byggande bör framföras tydligt i beskrivningen.

Eventuella begränsningar av markanvändningen
som byggandet av vindkraftparken medför på
vindkraftparkens byggområde och i dess
näromgivning framförs tydligt i beskrivningen.

16.4.2, Tabell
4.1

Landskap och kulturmiljö
Resultatet av kartläggningen bör också skickas till
Museiverket och vid behov bör man vara i kontakt
med Österbottens museum.

Resultatet av kartläggningen har levererats till
Museiverket med projektets teknisk planering
och vid behov tas kontakt med Österbottens
museum under fortsatt planering av projektet.

Näringar
Projektets konskevenser för jord- och skogsbruk
i området har bedömts.

17.4.2

Huvudstabens logistikavdelning anser att försvarsmaktens utlåtande om slutligt godkännande ännu
bör begäras då de exakta platserna för vindkraftverken har fastställts.

PROKON har erhållit försvarsmaktens preliminära acceptance för projektet 29.1.2013. Eftersom inga beslut fattas i MKB:n begärs ett
slutligt godkännanade inför att delgeneralplanen skall godkännas.

27

Huvudstaben önskar att staben för armén och flygvapnet hålls underrättad om ärenden som gäller
planeringen av Storbötet vindkraftspark.

Den projektansvarige informerar huvudstaben
om projektets planering inför att delgeneralplanen skall godkännas.

Det är också skäl att granska hur projektet påverkar
jord- och skogsbruket i området, ifall det inte görs
som en del av bedömningen av de sociala konsekvenserna
Säkerhet

Sammanlagda konsekvenser
Det planeras möjligen fler vindkraftsprojekt i närom-

Situationen följs med och uppdateras vid behov.

23.2
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KONTAKTMYNDIGHETENS UTLÅTANDE

38

BEAKTANDET I MKB-BESKRIVNINGEN

AVSNITT

Vindkraftverken planeras på över 60 kilometers
avstånd frön väderradarn. Eftersom avståndet
överstiger skyddsområdet (20 km) kommer
anvisningar anslutande väderradarn inte till att
sätta begränsningar till projektet. Detta presenteras i MKB-beskrivningen.

18.4.2

I MKB-beskrivningen konstateras att enligt avtal
med markägarna bär den projektansvarige ansvaret för kvarvarande konstruktioner efter
verksamheten.

22

Vägplanen presenteras på flera kartbilder i
MKB-beskrivningen samt på flygbilden i bilaga 2
”Teknisk planering”. Noggrannare kartpresentationer om vägnätet har uppgjorts angående
Pensalkangan grundvattenområde, natur, näringsliv och fornlämningar.
I bedömningsbeskrivningen framförs uppskattningar om massamängden som behövs för att
bygga vägarna.

4.2,
11.3.2,
12.3.4, 17.4.4,
20.3, bilaga 2

När bedömningsbeskrivningen utarbetades har
de aspekter som har framförts i kontaktmyndighetens och andra parters utlåtanden och åsikter
tagits hänsyn till.

6.5

I bedömningsbeskrivningen bör de sammantagna
konsekvenserna av vindkraftverken, servicevägarna
och den behövliga elöverföringen beaktas separat
för varje konsekvensobjekt.

I bedömningsbeskrivningen har de sammantagna konsekvenserna av vindkraftverken, servicevägarna och den behövliga elöverföringen
tagits hänsyn till separat för varje konsekvensobjekt.

23.5

I det fortsatta arbetet bör särskild uppmärksamhet
fästas på att förebygga skadliga konsekvenser och
eventuella förmildrande åtgärder i fråga om konsekvenserna för fågelbeståndet, arterna i fågeldirektivets bilaga IV (a) (bl.a. flygekorre och fladdermus),
landskapet, rekreationsanvändningen och bebyggelsen.

I MKB-beskrivningen presenteras eventuella
förmildrande åtgärder för att lindra konsekvenser av vindkraftparken och elöverföringen för
varje konsekvensobjekt.

13.6,
14.6,
19.6, 21.6

rådet och situationen bör uppdateras.
Väderradarfunktioner
Vindkraftverkens eventuella konsekvenser för väderradarfunktioner bör utredas.

Konsekvenser under och efter nedläggningen
Om det blir kvar konstruktioner på området efter att
verksamheten har lagts ner, bör det redas ut vem
som har ansvaret för kvarvarande konstruktioner
Övrigt
Vägbyggandet kan ställvis orsaka betydande konsekvenser, varför det kan vara nödvändigt att göra upp
noggrannare kartpresentationer allt eftersom planerna preciseras i synnerhet i närheten av känsliga
objekt såsom bebyggelse, rekreationsverksamheter,
fornminnen och naturobjekt som eventuellt framkommer i utredningarna. I bedömningsbeskrivningen bör även framföras uppskattningar om massamängden som behövs för att bygga vägarna.
Beaktande av utlåtanden
När bedömningsbeskrivningen utarbetas bör man ta
hänsyn till de aspekter som har framförts i kontaktmyndighetens och andra parters utlåtanden och
åsikter.
Övrigt
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ICKE LEVANDE MILJÖN
7
7.1

LJUDLANDSKAPET
Konsekvensmekanismer
I anläggningsskedet uppstår bullerkonsekvenser bland annat i anslutning till byggandet av vägarna, vindkraftverken, och jordkablarna. Detta buller är lokalt och
övergående eftersom jordbyggnadsarbetena kontinuerligt flyttas framåt.
I drift har moderna vindkraftverk ett källjud över 100 dB(A). Det finns rapporterade
sömnstörning för närboende till vindkraftverk i drift, men sambandet mellan exponeringen och sömnproblem är osäkert. En stor debatt pågår internationellt. Hittills finns
det dock inga belägg för påståenden att exponering för vindkraft kan medföra allvarliga hälsoeffekter som ”vibroakustisk sjukdom”, ”vindkraftssyndrom” eller skadlig infraljudpåverkan på innerörat vid bullernivåer under 40 dB(A) (Henningsson 2012;
Knopper et al. 2014). Idag finns det en uppsjö av litteratur om självupplevda negativa hälsoeffekter till följd av lågfrekvent ljud. Därför kan man inte utesluta att lågfrekvent ljud från vindkraftverk kan medföra inte enbart försämrad trivsel utan även
negativa hälsokonsekvenser (Jeffery et al. 2014).
Det pulserande svischande ljud som uppstår när rotorbladen passerar genom luften
kan också förorsaka bullerstörningar. Detta ljud har sin huvudsakliga energi i frekvensområdet 500–1000 Hz (Nilsson et al. 2011).
Högspänningsledningen kan under driften ge upphov till så kallat koronaljud, i synnerhet vid fuktigt väder. Koronaljudets styrka beror på spänningen. Koronaljudet
från den 110 kV ledning som planeras för projektet är ganska dämpat. Koronaljudet
skapas på ledarnas yta, där ström genom inverkan av fukt läcker via isoleringens yta
och delvis också via luften från ledaren till stolpkonstruktionen. Koronaljudet är ett
relativt högfrekvent fräsande ljud som hörs tydligast under överföringsledningen vid
stolparna där det ändå underskrider 45 decibel. Detta ljud dämpas och blir ickehörbart inom ett avstånd på mindre än 100 meter.

7.2

Utgångsdata och metoder
Bullret under byggandet av vindkraftparken har bedömts med ord, eftersom det antas vara kortvarigt och sprida sig till ett begränsat område. Bullret från underhållet
av vindkraftverken har inte granskats, eftersom endast några enstaka servicebesök
görs till vindkraftverken per år.
För att säkerställa att inga hälsoeffekter uppkommer till följd av ett vindkraftprojekt
har social- och hälsovårdsministeriet rekommenderat att det utförs noggranna buller
modelleringar för området inom två kilometer från vindkraftverken (Keinänen &
Pekkola 2014). Bullerkonsekvenserna under driften till följd av de roterande rotorbladen har bedömts av en expert utifrån modeller. Modellresultaten har åskådliggjorts med hjälp av s.k. utbredningskartor. Utbredningskartan presenterar medelljudnivåkurvorna för utbredningen av buller med fem decibels intervaller. Modellresultaten presenteras i bilaga 3 samt i avsnitt 7.6 (Figur 7.1-Figur 7.3).
Ljudtrycksnivåerna från vindkraftverken modelleradess med kalkylprogrammet
WindPRO 2.8 enligt standarden ISO 9613-2. I modelleringen användes kraftverkets
källjud enligt kraftverkleverantörernas uppgifter, som vindens hastighet 8 m/s, som
lufttemperatur 15 ° C, som lufttryck 101,325 kPa och som luftens relativa fuktighet
70 %. I modelleringen gjorders inga amplitudmodulationer och käll-ljudet antogs
sprida sig i alla riktningar.
Bullerberäkningarna gjordes med beaktande av vindkraftverkens totala antal, placering, navhöjd och rotordiameter i de olika vindkraftparksalternativen. I modellen an-
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vändes grundkartans höjdkurvor som bas för den digitala höjdmodellen med en resolution på 0,1 meter. Beräkningen gjordes för höjden 4 meter från markytan. Som
markens hårdhet användes värdet 0,4 (på skalan 0–1; hård–mjuk). Valet av parametrarna grundar sig på Miljöministeriets direktiv (2/2014).
Bullret under driften av vindkraftparken har modellerats separat även för lågfrekvent
buller. Vindkraftverkens lågfrekventa buller (20-200 Hz) beräknas utgående från det
valda vindkraftverkets käll-ljuds angivna oktavband omvandlat till tredjedelsoktavband. Därefter modelleras den lågfrekventa ljudspridningen till de bostadshus där
ISO 9613-2 modellen påvisade den högsta bullernivån. Omvandlingen och modelleringen görs med ett Excel baserat program utvecklad av FCG Design och planering
Ab, Ing. Mauno Aho. De fulständiga modellresultaten av det lågfrekventa bullret presenteras på Södra Österbottens ELY-centralens projektspecifika internetsidor, där
materialet kan laddas ner elektroniskt.
Bullerberäkningarna gjordes med beaktande av vindkraftverkens totala antal, placering och navhöjd i de olika vindkraftparksalternativen. Beräkningen gjordes till ytterväggen för de närmsta bostadshusen i anslutning till projektet, där det lågfrekventa
bullret antas avta med det geometriska avståndet och markytans beskaffenhet för
landbaserade vindkraftparker. På basen av dessa bullernivåer utomhus beräknadess
därefter tredjedelsoktavbandens bullernivåer inomhus. Bostadens ljudisolering beräknades på basen av den danska förordningen Bekendtgørelse om støj fra vindmøller BEK nr 1284, 15.12.2011. Därefter jämförs de modellerade lågfrekventa ljudnivåerna till de nivåer som angivits i Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar
om boendehälsa (Social- och hälsovårdsministeriet 2003). Valet av parametrarna
och jämförelsevärdena grundar sig på Miljöministeriets direktiv (2/2014).
I undersökningar som genomfördes under 1970- och 1990-talen noterade man att
antalet människor som upplever buller som mycket störande står i proportion till
ljudnivån. Cirka 5–10 procent av människorna upplever ett buller på 55 decibel som
mycket störande och endast cirka fem procent upplever ett buller på 45 decibel som
mycket störande. Allt fler upplever bullret som störande då ljudnivån blir högre än
60 decibel.
Tabell 7.1. Exempel på olika ljudtrycksnivåer.
Taulukko 7.1. Esimerkkejä erilaisista äänitasoista.

Ljudtrycksnivå (dB)
0

Exempel
Hörseltröskel

5-25

Prassel från buskarnas löv

25–50

Dator

50–70

Ljudligt tal

70–85

Trafik

85–90

Motorcykel

90–110

Nattklubb eller disco

110–130

Smärttröskel

Utgående från att människan känner en ökning på 10 dB i ljudnivån som en fördubbling av ljudet och oftast har svårt att märka förändringar på under 1 dB har som en
betydande konsekvens bedömts en förändring på 3 dB. Som en liten konsekvens bedöms en ökning på 1-3 dB och som obetydlig en ökning på mindre än 1 dB.
Bullermodelleringarna har utarbetats av projektingenjör, DI Paulina Kaivo-oja samt
projektchef, Ing. Mauno Aho och konsekvenserna som orsakas av bullret har bedömts av projektchef, DI Heini Passoja från FCG Design och planering Ab.
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Riktvärden för buller
De genomsnittliga ljudnivåerna vid bostäder jämförs med de planeringsvärden miljöförvaltningens anvisningar för vindkraft anger (Miljöministeriet 2012) eller senare
anvisningar om så finns tillgängliga. Om bullret från vindkraftverken innehåller tonala, smalbandiga eller impulsartade komponenter eller om det är tydligt amplitudmodulerat, ska man enligt anvisningarna tillägga fem decibel till modelleringsresultatet innan man jämför det med planeringsriktvärdet. Eftersom riktvärdet redan
innehåller buller som är karaktäristiskt för vindkraftverk, ska ovan nämnda ljudkaraktäristika vara ovanligt kraftiga från vindkraftverk för att det ska vara nödvändigt
att tillägga fem decibel till modelleringsresultatets ljudstyrka.
Tabell 7.2. Planeringsriktvärden för buller för vindkraftsprojekt enligt miljöministeriets anvisningar 2012.
Taulukko 7.2. Ympäristöministeriön ohjeen 2012 mukaiset tuulivoimarakentamisen melun
suunnitteluohjearvot.
Planeringsriktvärden för utomhusbuller vid utbyggnad av vindkraft

LAeq
kl. 7−22

LAeq
kl. 22−7

Områden som används för boende, områden som används
för fritidsboende i tätorter, rekreationsområden

45 dB

40 dB

Områden utanför tätorter som används för fritidsboende,
campingområden, naturskyddsområden*

40 dB

35 dB

tillämpas inte

tillämpas inte

Utomhus

Övriga områden (t.ex. industriområden)

*Nattvärdet tillämpas inte för naturskyddsområden som i allmänhet inte används för vistelse eller naturobservationer under natten.

De modellerade lågfrekventa ljudnivåerna jämförs till de nivåer som angivits i Socialoch hälsovårdsministeriets anvisningar om boendehälsa (Social- och hälsovårdsministeriet 2003). Valet av parametrarna och jämförelsevärdena grundar sig på Miljöministeriets direktiv (2014).
Tabell 7.3. Lågfrekventa ljudets riktvärden i bostäder inomhus.
Taulukko 7.3. Matalataajuisen melun ohjearvot asuinhuoneissa.

7.4

Ters, Hz

20

25

31,5

40

50

63

80

100

125

160

200

Medelljudnivå
LZeq,1h, dB

74

64

56

49

44

42

40

38

36

34

32

Nuläge
I projektområdets skogsterräng präglas ljudlandskapet enligt uppskattning huvudsakligen av naturliga ljud, såsom vindens sus och trädens prassel. Dessa naturliga
ljud kan ge upphov till ljudnivåer mellan 30 och 70 decibel. Konsekvenserna är beroende av bland annat meteorologiska faktorer, trädens och växtlighetens täthet och
riklighet, vindhastigheten och -riktningen. Vindhastigheten i vindkraftparkens område är i genomsnitt 7-8 meter per sekund. Dylik vindhastighet kan i skogsnatur bedömas ge upphov till en lokal effekt på cirka 50-60 decibel. Fåglars sång kan ge
upphov till över 50 decibel. Områden vars medelljudnivå är mindre än 35 decibel
klassas som områden med naturfrid.
Vindkraftparkens skogsområden är huvudsakligen i ekonomiskogsanvändning. I projektområdet utförs skogsvårdsåtgärder årligen, vilket förutsätter användandet av
skogsmaskiner. Skogsbruksmaskinerna kan bedömas under dagtid lokalt höja ljudnivån stundvis med 50–70 decibel i näromgivningen av arbetsområdet.
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Det finns inga åkrar i själva projektområdet, men på norra och södra sidan av projektområdet finns stora åkerområden. Jordbruket i dessa områden förutsätter användandet av jordbruksmaskiner under dagtid. En jordbruksmaskin kan bedömas
under dagtid ge upphov till en ljudnivå på 50–70 decibel på några hundra meters
avstånd från arbetsfältet.
Enligt uppgifter är projektområdet i någon mån i rekreationsanvändning och området
används inom jakt. I tillägg finns en skjutbana på cirka 500 meters avstånd väster
om projektområdet. Mänsklig vistelse i området orsakar i någon mån störningar i naturen och påverkar lokalt på ljudnivåerna i området. Vid jakt orsakas avfyrandet av
gevär stundvis ljud. Ljudet från ett gevär orsakar en plötslig förändring av ljudlandskapet. Vid avfyrandet är ljudnivån cirka 140-150 decibel vid ljudkällan och cirka 6070 decibel på två kilometers avstånd från ljudkällan.
Det finns ett tämligen omfattande skogsbilnätverk inom projektområdet. Vägar av
större klass finns omkring projektområdet på 2-6 kilometers avstånd beroende på
väderstrecket. Användningsgraden av skogsvägarna är okänt men de omgivande
landsvägarnas fordonmängd per dygn är kända (se avsnitt 18.3.1). Ett enskilt förbipasserande fordon kan bedömas ge upphov till en ljudnivå på 50–70 decibel i närheten av vägarna.
På cirka en kilometers avstånd nordväster och på cirka två kilometers avstånd sydväster om projektområdet finns marktäkter. Arbetsmaskinerna påverkar ljudlandskapet i näromgivningen av arbetsområdet och dessutom uppstår det ljud från
transporter av jordmaterialet.
7.5

Konsekvenser under byggtiden
Konsekvenserna av buller under byggandet av vindkraftparken är lokala och tämligen kortvariga och bedöms inte orsaka någon betydande olägenhet med tanke på
bosättning. Mest konsekvenser av buller under anläggningstiden uppstår i bostadsoch fritidsbyggnaderna närmast de planerade vindkraftverken och längs transportrutten.
Beroende på valet av projektalternativ riktar sig konsekvenser av buller från byggandet till olika områden enligt vindkraftverkens placering. I alternativ 2 sträcker sig
konsekvenserna till ett mindre område, eftersom det finns färre kraftverk än i alternativ 1 och 3.
Under anläggningen av vindkraftparken kan bosättningen längs Jeppovägen mellan
riksväg 8 och Kangvägen väster om Österby utsättas för måttliga konsekvenser på
grund av de ökade tunga transporterna. Konsekvensen bedöms dock vara kortvarig
och reversibel eftersom transporterna upphör efter anläggningstiden. På andra ställen uppstår konsekvenser närmast av att trafiken tillfälligt ökar. I alternativ 1 och 3
varar konsekvenserna från byggandet under två byggsäsonger, i alternativ 2 under
en byggsäsong.

7.6

Konsekvenser under driftstiden
7.6.1 Alternativ 1: En vindkraftpark med 25 kraftverk i Nykarleby
I alternativ 1 bedöms projektet inte medföra betydande bullerkonsekvenser för bosättningen, fritidsbosättningen eller för de skyddade områdena.
Det område där ljudnivån överstiger 40 decibel sträcker sig 900-1300 meter från
närmaste kraftverk (Figur 7.1). På cirka 1700-2200 meters avstånd har bullernivån
sjunkit till cirka 35 decibel. 35 decibel motsvarar grovt sett ljudnivån från en viskning eller från skogens sus.
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Det finns inga bostäder, fritidshus, idrotts- eller rekreationsområden i området där
ljudnivån överstiger 40 dB (Tabell 7.4). Dock är cirka 60 hektar av Natura 2000området och myrskyddsområdet Paljakanneva-Åkantmossen beläget i detta område.
I det område där bullret överskrider 35 dB finns 16 fasta bostäder men inga fritidsbostäder och inte heller idrotts- och rekreationsområden. Cirka 270 hektar av Natura
2000-området och myrskyddsområdet Paljakanneva-Åkantmossen är beläget inom
området, där bullret överskrider 35 dB. Dock kan dessa skyddsområden inte anses
användas i allmänhet för vistelse eller naturobservationer under natten och därmed
tillämpas inte nattvärdet 35 dB för områden.

Figur 7.1. Bullermodellering för alternativ 1 med 25 kraftverk.
Kuva 7.1. Melumallinnuksen tulokset 25 voimalaa käsittävässä vaihtoehdossa 1.
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Tabell 7.4. Känsliga objekt på konsekvensområdet för buller i alternativ 1.
Taulukko 7.4. Häiriintyvät kohteet melun vaikutusalueella vaihtoehdossa 1.
Utomhusbuller i alternativ 1

≥35 dB(A)

≥40 dB(A)

≥45 dB(A)

Fasta bostäder

16 st.

0 st.

0 st.

Fritidsbostäder

0 st.

0 st.

0 st.

Campingområden, naturskyddsområden*

1 st.

0 st.

0 st.

* Nattvärdet tillämpas inte för naturskyddsområden som i allmänhet inte används för vistelse eller naturobservationer under natten

Figur 7.2 De fasta bostäder och fritidsbostäder som är belägna i närheten av Storbötet projektområde och som har granskats i modelleringarna samt de bokstavskännetecken som har
angetts för dem. De fasta bostäderna har på kartan markerats med rött och fritidsbostäderna
med blått.
Kuva 7.2 Storbötetin hankealueen läheisyydessä sijaitsevat vakituiset ja loma-asunnot, joita
on tarkasteltu mallinnuksissa sekä niille annetut kirjaintunnukset. Vakituiset asuinrakennukset
on merkitty kartalle punaisella ja lomarakennukset sinisellä.
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Den lågfrekventa ljudnivån i fasta bostäder understiger troligen uppställda riktvärden. Utanför de fasta bostäderna överskrides i någon mån riktvärdet som har getts
för den lågfrekventa bullernivån inomhus vid så gott som alla modellerade objekt.
Den största överskridningen sker i Söderkulla vid bostadshus D (Figur 7.2). Vid det
modellerade objektet överskrids riktvärdet för lågfrekvent buller inomhus med
knappa åtta decibel vid frekvensen 100 Hz. Då man beräknar den lågfrekventa bullernivån till boningsrummen genom att utnyttja en hypotetisk ljudisolering i enlighet
med standarden DSO1284, kan man konstatera att riktvärdet för lågfrekvent buller
inomhus underskrids i alla byggnader. Som högst är den lågfrekventa bullernivån vid
bostadshuset i Söderkulla, vid vilket riktvärdet dock underskrids med knappa 6 decibel vid frekvensen 50 Hz. Eftersom det finns stora skillnader i hur väl bostadsbyggnadernas väggar isolerar bort det lågfrekventa ljudet kan man inte med total säkerhet säga att riktvärdet underskrids vid alla frekvenser vid objektet i fråga, även om
man kan anta att det är troligt. För de övriga byggnadernas del är situationen bättre
än för bostad D och man kan konstatera att det är mycket troligt att riktvärdet underskrids vid alla övriga objekt och vid alla frekvenser.
Då man jämför det ljud som hörs in till bostaden med den genomsnittliga hörseltröskeln, är det troligt att ljudet inte är hörbart inomhus vid de modellerade objekten
förutom vid Söderkulla. Då man utnyttjar den innan nämnda standarden för väggisolering överskrids hörseltröskeln med 2 decibel vid frekvensen 200 Hz vid bostadshuset i Söderkulla.
7.6.2 Alternativ 2: En vindkraftpark med 7 kraftverk i Vörå
I alternativ 2 bedöms projektet inte medföra betydande bullerkonsekvenser för bosättningen, fritidsbosättningen eller för de skyddade områdena.
Det område där ljudnivån överstiger 40 decibel sträcker sig cirka 760-1000 meter
från närmaste kraftverk (Figur 7.3). På cirka 1300-1700 meters avstånd har bullernivån sjunkit till cirka 35 decibel, som motsvarar grovt sett ljudnivån från en viskning eller från skogens sus.
Det finns inga bostäder eller fritidshus på området där ljudnivån överstiger 35 dB
(Tabell 7.5). Dock är cirka 30 hektar av Natura 2000-området och myrskyddsområdet Paljakanneva-Åkantmossen beläget inom detta område. Dessa skyddsområden
kan inte anses användas i allmänhet för vistelse eller naturobservationer under natten och därmed tillämpas inte nattvärdet 35 dB för områden. De två idrotts- eller
rekreationsområden inom bullerområdet är en skjutbana och en motocrossbana. Motocrossbanan ligger under vatten och är därmed inte i bruk.
Tabell 7.5. Känsliga objekt på konsekvensområdet för buller i alternativ 2.
Taulukko 7.5. Häiriintyvät kohteet melun vaikutusalueella vaihtoehdossa 2.
Utomhusbuller i alternativ 2

≥35 dB(A)

≥40 dB(A)

≥45 dB(A)

Fasta bostäder

0 st.

0 st.

0 st.

Fritidsbostäder

0 st.

0 st.

0 st.

Campingområden, naturskyddsområden*

1 st.

1 st.

0 st.

* Nattvärdet tillämpas inte för naturskyddsområden som i allmänhet inte används för vistelse eller naturobservationer under natten
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Figur 7.3. Bullermodellering för alternativ 2 med 7 kraftverk.
Kuva 7.3. Melumallinnuksen tulokset 7 voimalaa käsittävässä vaihtoehdossa 2.

Den lågfrekventa ljudnivån utanför bostad B i Södergård (Figur 7.2) överskrider det
riktvärdet som har givits för den lågfrekventa bullernivån inomhus med som mest 3
decibel vid frekvensen 100 Hz. Då man beräknar den lågfrekventa bullernivån till
boningsrummen genom att utnyttja en hypotetisk ljudisolering i enlighet med standarden DSO1284, kan man konstatera att riktvärdet för lågfrekvent buller inomhus
underskrids i alla byggnader. Som högst är den lågfrekventa bullernivån vid bostadshuset i Södergård, vid vilket riktvärdet dock underskrids med dryga 10 decibel
vid frekvensen 50 Hz. Även om det finns stora skillnader i hur väl bostadsbyggnadernas väggar isolerar bort det lågfrekventa ljudet kan man konstatera att det är
mycket troligt att riktvärdet för lågfrekvent buller inomhus underskrids vid alla objekt och vid alla frekvenser.
Då man jämför det ljud som hörs in till bostaden med den genomsnittliga hörseltröskeln, är det troligt att ljudet inte är hörbart inomhus vid de modellerade objekten.
Då man utnyttjar den innan nämnda standarden för väggisolering underskrids hörseltröskeln med som minst 3 decibel vid frekvensen 200 Hz även i Södergård.
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7.6.3 Alternativ 3: En vindkraftpark med 32 kraftverk i både Nykarlebys och Vörås
område
I alternativ 3 bedöms projektet inte medföra betydande bullerkonsekvenser för bosättningen, fritidsbosättningen eller för de skyddade områdena. Bullret från kraftverken orsakar betydande konsekvenser för en fritidsbostad, men totalt sett förblir konsekvenserna lindriga. I den fortsatta planeringen är det skäl att fästa uppmärksamhet vid bullerspridningen.
Det område där ljudnivån överstiger 40 decibel sträcker sig 860-1400 meter från
närmaste kraftverk (Figur 7.4). På cirka 1600-2300 meters avstånd har bullernivån
sjunkit till cirka 35 decibel. 35 decibel motsvarar grovt sett ljudnivån från en viskning eller från skogens sus. Vindkraftparkens konsekvensområde där ljudnivån överstiger 35 decibel är cirka 4900 hektar, dvs. cirka 1,6 gånger större än vindkraftparkens projektområde.
Det finns inga bostäder, fritidshus, idrotts- eller rekreationsområden i området där
ljudnivån överstiger 40 dB. Dock är cirka 60 hektar av Natura 2000-området och
myrskyddsområdet Paljakanneva-Åkantmossen beläget i detta område.
I det område där bullret överskrider 35 dB finns 34 fasta bostäder och en fritidsbostad. Bullret från kraftverken kan orsaka betydande konsekvenser för en fritidsbostad (Tabell 7.6). Vid fritidshusen på norra sidan av projektområdet överskrids det
planeringsriktvärde som förslagits av miljöministeriet, dvs. 35 dB. Ljudnivån vid
detta hus påverkas mest av de kraftverk som ligger närmast, dvs. kraftverken nr 1
och 8. Fritidsfastigheten anses dock inte ligga på ett område som används för fritidsboende.
Cirka 270 hektar av Natura 2000-området och myrskyddsområdet PaljakannevaÅkantmossen är beläget inom det område där bullret överskrider 35 dB. Dock kan
dessa skyddsområden inte anses användas i allmänhet för vistelse eller naturobservationer under natten och därmed tillämpas inte nattvärdet 35 dB för områden. De
två idrotts- eller rekreationsområden inom bullerområdet är en skjutbana och en
motocrossbana. Motocrossbanan ligger under vatten och är därmed inte i bruk.
Tabell 7.6. Känsliga objekt på konsekvensområdet för buller i alternativ 3.
Taulukko 7.6. Häiriintyvät kohteet melun vaikutusalueella vaihtoehdossa 3.
Utomhusbuller i alternativ 3

≥35 dB(A)

≥40 dB(A)

≥45 dB(A)

Fasta bostäder

34 st.

0 st.

0 st.

Fritidsbostäder

1 st.

0 st.

0 st.

Campingområden, naturskyddsområden*

1 st.

1 st.

0 st.

* Nattvärdet tillämpas inte för naturskyddsområden som i allmänhet inte används för vistelse eller naturobservationer under natten
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Figur 7.4. Bullermodellering i alternativ 3 med 32 kraftverk.
Kuva 7.4. Melumallinnuksen tulokset 32 voimalaa käsittävässä vaihtoehdossa 3.

Den lågfrekventa ljudnivån i fast bostäder kommer troligtvis att understiga uppställda riktvärden. Utanför de fasta bostäderna överskrids i någon mån de riktvärden
som har givits för den lågfrekventa bullernivån inomhus vid så gott som alla modellerade objekt. Den största överskridningen sker i Söderkulla vid bostadshus D (Figur
7.2). Vid det modellerade objektet överskrids riktvärdet för lågfrekvent buller inomhus med knappa åtta decibel vid frekvensen 100 Hz. Då man beräknar den lågfrekventa bullernivån till boningsrummen genom att utnyttja en hypotetisk ljudisolering
i enlighet med standarden DSO1284, kan man konstatera att riktvärdet för lågfrekvent buller inomhus underskrids i alla byggnader. Som högst är den lågfrekventa
bullernivån vid bostadshuset i Söderkulla, vid vilket riktvärdet dock underskrids med
cirka 5 decibel vid frekvensen 50 Hz. Eftersom det finns stora skillnader i hur väl bostadsbyggnadernas väggar isolerar bort det lågfrekventa ljudet kan man inte med
total säkerhet säga att riktvärdet underskrids vid alla frekvenser vid objektet i fråga,
även om man kan anta att det är troligt. För de övriga byggnadernas del är situationen bättre än för bostad D och man kan konstatera att det är mycket troligt att
riktvärdet underskrids vid alla övriga objekt och vid alla frekvenser.
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Då man jämför det ljud som hörs in till bostaden med den genomsnittliga hörseltröskeln, är det troligt att ljudet inte är hörbart inomhus vid de modellerade objekten
förutom vid Södergård, Södersved och Söderkulla. Då man utnyttjar den innan
nämnda standarden för väggisolering överskrids hörseltröskeln med 2,5 decibel vid
frekvensen 200 Hz vid bostadshuset i Söderkulla. I praktiken skiljer sig inte konsekvenserna av det lågfrekventa bullret från varandra i alternativen 1 och 3.
7.7

Konsekvenser för elöverföringen
Bullerkonsekvenserna av elöverföringen är totalt sett små.

7.8

Lindring av konsekvenserna
Bullerkonsekvenserna under anläggningen av vindkraftparken kan minskas genom
noggrann planering av arbetet samt genom att använda maskiner och arbetsmetoder som ger upphov till litet buller. Överskottsmassor som uppstår under schaktningsarbetena kan vid behov användas som bullerskydd under arbetet. Sannolikheten för att de behövs är dock mycket liten.
Eftersom bullernivåerna underskrider såväl Statsrådets riktvärden som Miljöministeriets planeringsriktvärden för boende i alla projektalternativen kan alla alternativen
anses genomförbara. Utgångsljudnivån i de moderna vindkraftverken kan vid behov
begränsas med hjälp av kraftverkets regler- och styrsystem, så att ljudnivån kan
hållas under gränserna för riktvärden och rekommenderade värden när det blåser
från vindkraftverket mot konsekvensobjektet.

7.9

Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Osäkerheten i beräkningen av bullerspridningen gäller osäkerheten i emissionen,
dvs. i ljudeffektnivån, bakgrundsbullret på mottagningsplatsen och i fråga om ljudets
fortplantning till största delen osäkerhet som beror på temperaturen i de olika luftskikten och luftströmmens turbulens. I utredningen har man bedömt att osäkerheten
i beräkningen gällande ljudnivån är högst cirka +3 dB och lägst -6 dB, på grund av
osäkerheter i statistiken om vindförhållandena och i den faktiska bullerspridningen.
Sammanfattningsvis kan det dock konstateras att alla osäkerhetsfaktorer har beaktats i bullerberäkningen genom att använda parametrar som har granskats med
tanke på den högsta bullernivån. Därför är det osannolikt att bullernivån överskrider
beräkningsresultaten.
När man granskar bullermodellen bör man beakta att bullernivåerna i modellen inte
förekommer samtidigt överallt i vindkraftparken. Resultaten av modelleringen motsvarar i huvudsak en situation när det är medvind från vindkraftverket mot observationspunkten. Bullernivåerna i terrängen beror i stor grad på vindförhållandena.
I modelleringen användes som kraftverkets utgångsbullernivå (LWA) 107,5 decibel.
Den slutgiltiga kraftverkstypen har inte fastställts och därför är det möjligt att utgångsbullernivån för det kraftverk som väljs är lägre än den nivå som används i
MKB:n.
Eftersom all modelleringen är förknippad med osäkerhetsfaktorer, varav en i detta
fall avgörande faktor är val av vindkraftverk är det skäl att i enlighet med Nykänen
m.fl. (2013) utföra mer detaljerade modelleringar i samband med bygglovshandlingar och eventuella miljötillstånd inför valet av olika kraftverksleverantörer.
Att angivna riktvärden underskrids behöver dock inte innebära att ingen människa
störs av vindkraftparkens buller. Det lågfrekventa bullret kommer att höras utomhus
men även inomhus. Speciellt ljudnivåerna inomhus är osäkra eftersom modelleringen inte baserar sig på de berörda husens egenskaper utan på en standardiserad
vägg. En stor osäkerhetsfaktor gällande det lågfrekventa bullret är att modelleringarna baser sig på beräknat käll-ljud.
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LJUSFÖRHÅLLANDEN
Konsekvensmekanismer
Vindkraftverkets roterande rotorblad bildar rörliga skuggor vid klart väder. På en enskild observationspunkt uppfattas detta som en snabb växling av ljuset, som blinkningar eller skuggor som snabbt ilar förbi. Fenomenet uppträder endast vid solsken
eftersom solljuset vid mulet väder inte kommer från en bestämd punkt, vilket gör att
det inte bildas tydliga skuggor. Vindkraftverkens blinkningar beror på mängden solig
tid, solens riktning och höjd i relation till kraftverken, rotorns ställning och rörelse
samt på observationspunktens avstånd till vindkraftverket.

8.2

Utgångsdata och metoder
Skuggbildningen har bedömts av en expert utifrån en modell som utarbetats med
hjälp av Shadow-modulen i programmet WindPRO. Vid modelleringen tar man hänsyn till solens läge i horisonten vid olika tider av dygnet och året, till molnigheten
per månad, det vill säga hur mycket solen skiner när den är ovanför horisonten,
samt till vindkraftverkens uppskattade drifttid per år.
Vid beräkningarna beaktas skuggorna om solen ligger mer än tre grader ovanför horisonten och som skugga räknas en situation då vingen täcker minst 20 procent av
solen. Vid beräkning av modellen beaktas höjdförhållandena i terrängen, men inte
skogarnas utbredning på området.
En skuggbildningsmodell gjordes för en situation som motsvarar de verkliga omständigheterna på projektområdet (”real case”) så väl som möjligt. Vid beräkningen av
modellen för den verkliga situationen beaktades de faktiska solskenstiderna under
olika årstider i området. Dessutom beaktades data om områdets vindförhållanden,
vilka påverkar vindkraftverkens driftsgrad och därigenom deras skuggbildning. Vindkraftverkens årliga drifttid fastslogs utifrån resultaten av de vindmätningar som utfördes på projektområdet. Som utgångsdata för solskensmängderna användes de
månatliga solskensmängder som mätts i samband med långtids-uppföljningen vid
väderstationen i Umeå i Sverige.
Resultaten av modelleringen har åskådliggjorts på utbredningskartor, som områdesvis visar hur länge skuggbildningen varar i timmar per år för de olika projektalternativen. Timzonerna markeras med olika färger på kartorna, som också visar kraftverken och deras omgivning inom verkningsområdet. Modellresultaten presenteras i bilaga 4 samt i avsnitt 8.5 (Figur 8.1 - Figur 8.3).
Skuggbildningsmodellerna har utarbetats av projektingenjör, DI Paulina Kaivo-oja
och konsekvenserna av skuggbildningen har bedömts av projektchef, DI Heini Passsoja från FCG Design och planering Ab.

8.3

Riktvärden för skuggbildning
I Finland har myndigheterna inte utfärdat några allmänna bestämmelser om den
maximala varaktigheten av skuggbildningen som orsakas av vindkraftverk eller om
grunderna för bedömningen av skuggbildningen. I miljöministeriets anvisningar för
planering av vindkraftsutbyggnad föreslås att man använder sig av de rekommendationer som andra länder har gett om begränsning av blinkeffekter (Miljöministeriet
2012).
I flera länder har det fastställts gränsvärden eller getts rekommendationer för i vilken utsträckning skuggeffekter får förekomma. I detta arbete används rekommendationer angivna i Sverige; åtta timmar för modellering enligt verklig situation (”real
case”) och 30 timmar för teoretisk maximal situation (”worst case”).
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Nuläge
Ljusförhållanden i projektområdets nuvarande miljö är under dagstid huvudsakligen
av naturligt ursprung och statiska till karaktären. I dagsläget finns ingen verksamhet
på området eller dess näromgivning som förorsakar skuggningar jämförbara med
skuggningar från vindkraftverk.
Under nattetid alstras ljus huvudsakligen från Oravais, Voltti, Alahärmä och Jeppo
byar mot projektområdet med näromgivning. Dessutom alstras ljus från förbipasserande fordon i projektområdets skogsvägar och omkringlöpande vägar. Förbindelsevägen 7320 nord om projektområdet är till största delen gatubelyst.

8.5

Konsekvenser av vindkraftparken
8.5.1 Alternativ 1: En vindkraftpark med 25 kraftverk i Nykarleby
I alternativ 1 bedöms projektet inte medföra betydande skuggkonsekvenser för bostäderna eller fritidsbostäderna. Det finns inga fasta eller fritidsbostäder inom området där skuggningstimmarna har modellerats över åtta timmar per år (Figur
8.1,Tabell 8.1). Inom området där skuggningstimmarna har modellerats över en
timme per år finns 3 fasta bostäder.
Resultaten av skuggningsmodelleringen har tagits upp i bilaga 4. Kraftverkens numrering i bilaga 4 skiljer sig från det som använts i denna rapport.
Tabell 8.1. Bostäder och fritidbostäder i vindkraftparkens skuggningsområde i alternativ 1
(LMV terrängdatabas).
Taulukko 8.1. Tuulivoimapuiston varjostusalueelle vaihtoehdossa 1 sijoittuvat vakituiset ja
loma-asunnot (MML maastotietokanta).
Skuggningar ”Real Case” Alternativ 1

1 h/a

8 h/a

Fasta bostäder

3 st.

0 st.

Fritidsbostäder

0 st.

0 st.

Eftersom modellen inte förmår beakta trädens skymmande effekt, är det relevant att
poängtera om att konsekvenserna från skuggbildningen i själva verket kommer att
begränsa sig till ett mindre område än som modellen presenterar. Med andra ord
kommer de årliga skuggtimmar som modellen presenterar för bostäder i vindkraftparkens omgivning i huvudsak att bli mindre än det presenterade.
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Figur 8.1. Skuggbildningsmodell för alternativ 1 med 25 kraftverk i en situation som motsvarar verkligheten.
Kuva 8.1. Varjostusmallinnus 25 voimalaa käsittävässä vaihtoehdossa 1 todellisuutta vastaavassa tilanteessa.

8.5.2 Alternativ 2: En vindkraftpark med 7 kraftverk i Vörå
I alternativ 2 bedöms projektet inte medföra betydande skuggkonsekvenser för bostäderna eller fritidsbostäderna. Det finns inga fasta eller fritidsbostäder inom området där skuggningstimmarna har modellerats över åtta timmar per år (Figur 8.2, Tabell 8.2). Inom området där skuggningstimmarna har modellerats över en timme per
år finns en fast bostad.
Resultaten av skuggningsmodelleringen har tagits upp i bilaga 4. Kraftverkens numrering i bilaga 4 skiljer sig från det som använts i denna rapport.
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Figur 8.2. Skuggbildningsmodell i alternativ 2 med 7 kraftverk i en situation som motsvarar
verkligheten.
Kuva 8.2. Varjostusmallinnus 7 voimalaa käsittävässä vaihtoehdossa 2 todellisuutta vastaavassa tilanteessa.
Tabell 8.2. Bostäder och fritidbostäder i vindkraftparkens skuggningsområde i alternativ 2
(LMV terrängdatabas).
Taulukko 8.2. Tuulivoimapuiston varjostusalueelle vaihtoehdossa 2 sijoittuvat vakituiset ja
loma-asunnot (MML maastotietokanta).
Skuggningar ”Real Case” Alternativ 1

1 h/a

8 h/a

Fasta bostäder

1 st.

0 st.

Fritidsbostäder

0 st.

0 st.

Eftersom modellen inte förmår beakta trädens skymmande effekt, är det relevant att
poängtera om att konsekvenserna från skuggbildningen i själva verket kommer att
begränsa sig till ett mindre område än som modellen presenterar. Med andra ord
kommer de årliga skuggtimmar som modellen presenterar för bostäder i vindkraftparkens omgivning i huvudsak att bli mindre än det presenterade.
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8.5.3 Alternativ 3: En vindkraftpark med 32 kraftverk på Nykarleby och Vörå
I alternativ 3 bedöms projektet inte medföra betydande skuggkonsekvenser för bostäderna eller fritidsbostäderna. Det finns inga fasta eller fritidsbostäder inom området där skuggningstimmarna har modellerats över åtta timmar per år (Figur 8.3, Tabell 8.3). Inom området där skuggningstimmarna har modellerats över en timme per
år finns fyra fasta bostäder.
Resultaten av skuggningsmodelleringen har tagits upp i bilaga 4. Kraftverkens numrering i bilaga 4 skiljer sig från det som använts i denna rapport.

Figur 8.3. Skuggbildningsmodell i alternativ 3 med 32 kraftverk i en situation som motsvarar
verkligheten).
Kuva 8.3. Varjostusmallinnus 32 voimalaa käsittävässä vaihtoehdossa 3 todellisuutta vastaavassa tilanteessa.
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Tabell 8.3. Bostäder och fritidbostäder i vindkraftparkens skuggningsområde i alternativ 3
(LMV terrängdatabas).
Taulukko 8.3. Tuulivoimapuiston varjostusalueelle vaihtoehdossa 3 sijoittuvat vakituiset ja
loma-asunnot (MML maastotietokanta).
Skuggningar ”Real Case” Alternativ 1

8.6

1 h/a

8 h/a

Fast bostäder

4 st.

0 st.

Fritidsbostäder

0 st.

0 st.

Konsekvenser av elöverföringen
Elöverföringen orsakar inga skugg- eller blinkeffekter.

8.7

Lindring av konsekvenserna
Liksom buller är skuggning ett fenomen som kan upplevas störande trots att angivna
riktvärden troligen underskrids. Ifall konsekvenserna av skuggbildning för bostäderna och fritidsbostäderna upplevs störande kan konsekvenserna lindras genom att
köra ner enskilda kraftverk för den tid kraftverken kastar störande skuggor så att de
indikativa riktvärdena för skuggbildning inte överskrids eller fenomenet inte upplevs
som oskäligt störande.

8.8

Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Osäkerheten i beräkningen av skuggbildningens utbredning utgörs av osäkerheten
gällande antalet solskenstimmar och kraftverkens årliga nyttjandegrad. Även trädbeståndet inverkar i betydande grad och trädens avskärmande effekt har inte beaktats
i beräkningen.
I modellen användes ett kraftverk som är knappt 5 m lägre än den maximala höjden
som evalueras. Om det kraftverk som byggs är knappt 5 m högre än det modellerade kraftverket kastas skuggorna cirka 20 m längre än vad som nu modellerats.
Beaktande dessa två osäkerhetsfaktorer är det sannolikt att den verkliga skuggbildningen kommer att vara lindrigare än resultaten av beräkningsmodellerna.
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KONSEKVENSER FÖR LUFTENS KVALITET OCH KLIMATET
Konsekvensmekanismer
Under anläggningen av vindkraftparken och under underhållsarbetena ger fordonen
och arbetsmaskinerna upphov till utsläpp i luften. När det är torrt, sprids små mängder damm i luften från vindkraftparkens byggnads- och servicevägar i anslutning till
dessa arbeten.
Projektets mer betydande konsekvenser för klimatet gäller energiproduktionssättet,
som är så gott som utsläppsfritt. Energi som har producerats med vindkraft minskar
utsläpp, av exempelvis koldioxid och svaveloxid, som skulle uppstå om motsvarande
energimängd producerades med ett fossilt bränsle. Å andra sidan måste man ta i
beaktande att vindkraftproduktionen är beroende av vinden och därigenom är
ojämn. För att jämna ut den ojämna energiproduktionen behövs så kallad reglerkraft, som måste produceras med en annan energiform. Formen för produktionen av
reglerkraft bestäms enligt den aktuella rådande situationen på elmarknaden.

9.2

Utgångsdata och metoder
Vid bedömningen av vilka konsekvenser de olika alternativen för anläggningen av
vindkraftparken medför för luftkvaliteten och klimatet beräknar man hur mycket utsläpp produktionen av motsvarande mängd el med någon annan produktionsform
skulle ge upphov till. Klimatkonsekvenserna anges som årliga koldioxidutsläpp som
blir oförverkligade då vindkraftparkprojektet genomförs.
Konsekvenserna av en ökning av vindkraften för minskningen av utsläpp i elsystemet beror på vilken produktion vindkraften ersätter. I de samnordiska forskningsprojekten har man utifrån simuleringarna av elsystemet konstaterat att vindkraften i
det nordiska produktionssystemet och enligt prissättningsmekanismerna på NordEls
elmarknad i första hand ersätter kolkondensat och i andra hand elproduktion som
grundar sig på naturgas. Enligt dessa grunder har man för koldioxid beräknat en utsläppskoefficient på 680 ton/GWh (Holttinen 2004). Samma beräkningssätt tillämpas
också av IEA och Europeiska kommissionen vid uppskattningen av hur stor CO 2minskning som kan uppnås med hjälp av vindkraft.
Vid bedömningen används också andra utsläpp som uppstår vid förbränning av fossila bränslen, såsom kväveoxid (NOx), svaveldioxid (SO2) och partiklar.
Tabell 9.1. Utsläppskoefficienter som har använts vid beräkningen av utsläppsminskningarna.
Taulukko 9.1. Päästövähenemien laskennassa käytetyt päästökertoimet.

Utsläppskomponent
Koldioxid (CO2)
Kväveoxider (NOx)
Svaveldioxid (SO2)
Partiklar

Utsläppskoefficienter kg/MWh el
680
0,70
1,06
0,04

Projektets konsekvenser för luftkvaliteten och klimatet har bedömts av projektchef,
DI Heini Passoja från FCG Design och planering Ab.
9.3

Nuläge
9.3.1 Klimatförändring
Klimatförändringar är långsiktiga förändringar i det globala eller lokala klimatet till
följd av bland annat olika faktorer som riktar sig mot jordklotet (till exempel förändringar i solstrålningen eller jordens rörelsebana etc.). Med klimatförändring avses
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numera i regel den snabba globala uppvärmningen, som beror på mänsklig verksamhet och orsakas av de ökande halterna av växthusgaser i atmosfären. Exempel
på växthusgaser är koldioxid (CO2), metan (CH4), dikväveoxid (N2O) och fluorkolväten (HFC), perfluorkolväten (PFC) och svavelhexafluorid (SF 6). Växthusgaserna orsakar en uppvärmning av klimatet genom att de har negativ inverkan på möjligheterna
för solens värmestrålning att lämna atmosfären och återvända till rymden.
Man försöker stävja den klimatförändring som beror på mänsklig verksamhet genom
olika utsläppsbegränsningar samt klimat- och energipolitiska program. Till exempel
är målet för Finlands nationella energi- och klimatstrategi att ytterligare öka användningen av förnybara energikällor och dessa energikällors andel av energiförbrukningen. Vid sidan av energibesparing är detta ett av de viktigaste medlen för att
uppnå de finländska klimatmålen. Användningen av förnybara energikällor ökar inte
koldioxidutsläppen.
Energiproduktionen ger i Finland upphov till cirka 65 procent av alla utsläpp av växthusgaser och cirka 80 procent av koldioxidutsläppen. Koldioxid har störst betydelse
av de växthusgaser som produceras av människan. Dess andel av klimatförändringen har uppskattats uppgå till cirka 60 procent. Förändringar i energiproduktionen intar således en nyckelposition när man söker efter metoder för att minska utsläppen.
Utsläppen från energiproduktionen kan minskas genom att man minskar energiförbrukningen och ökar de utsläppsfria energikällornas andel av produktionen eller andelen energikällor som endast ger upphov till små utsläpp.
9.3.2 Det lokala klimatet
Projektområdet är beläget vid gränsen av den sydboreala och mellanboreala klimatzonen vid Österbottens kust, där havet inverkar stort på områdets klimat. Årets medeltemperatur är cirka 3–4 °C och den typiska regnmängden är 500–550 millimeter.
(Meteorologiska institutet 2013)
Vindförhållandena på projektområdet beskrivs i kapitel 3.2.
9.4

Konsekvenser av vindkraftparken
Att vindkraftparkprojektet genomförs skulle få relativt positiva konsekvenser för klimatet, eftersom projektet minskar de koldioxidutsläpp som skulle uppstå om motsvarande energimängd i enlighet med nollalternativet (=”projektet genomförs inte, motsvarande mängd energi produceras på annat sätt”) producerades på traditionellt sätt
med fossilt bränsle. I nollalternativet skulle de koldioxidutsläpp som elproduktionen
ger upphov till uppgå till cirka 157 000 ton om året i jämförelse med att projektet
genomförs enligt alternativet 3. Om man beslutar sig för att enbart bygga en vindkraftpark i enlighet med de två mindre omfattande alternativen skulle de positiva effekterna på klimatet vara mindre.
Om vindkraftparksprojektet inte genomförs kommer de positiva effekter i fråga om
koldioxidutsläppen som inte realiseras i det här projektet, troligtvis att ersättas med
ett annat vindkraftparksprojekt på annat håll. Det är nämligen sannolikt att den totala effekten i Finland oberoende av det här projektet kommer att öka till 2 500 MW i
enlighet med de nationella målsättningarna. Därmed kan den positiva konsekvensen
inte klassas som irreversibel och den sammantagna nationella konsekvensen bedöms vara liten.
Utöver de minskade koldioxidutsläppen kommer vindkraftparksprojektet även att
minska utsläppen av kväveoxider, svaveldioxid och partiklar.
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Tabell 9.2 Utsläpp från den ersättande elproduktionen som undviks om de olika alternativen
för vindkraftparken genomförs (t/a = ton per år).
Taulukko 9.2. Hankkeen eri toteutusvaihtojen toteutuessa vältetyt korvaavan sähköntuotannon aiheuttamat päästöt (t/a = tonnia vuodessa).
Förklaring
Koldioxid, CO2 t/a

9.5

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

122 000

34 000

157 000

NOx t/a

130

35

160

SO2 t/a

190

53

240

Partiklar t/a

7,2

2,0

9,2

Lindring av konsekvenserna
Om vindkraftparkprojektet genomförs bildas betydande positiva konsekvenser för
klimatet och därför finns det inga skäl att vidta lindrande eller förebyggande åtgärder.

9.6

Osäkerhetsfaktorer i debömningen
Den genomsnittligt rådande elproduktionsstrukturen vid vindkraftverkens ibruktagandetid eller under deras 25-åriga användningstid är svårt att definiera noggrant.
Det är möjligt att användningen av fossila bränslen, med höga utsläppskoefficienter,
minskar som bränsle för energiproduktionen genom en gemensam europeisk skattestyrning. Då kan man inte anta att vindkraften endast ersätter energi producerad
med naturgas och kolkondens.
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10 BERGGRUND OCH JORDMÅN
10.1 Konsekvensmekanismer
Projektets direkta konsekvenser för jordmånen och berggrunden uppstår under anläggningsskedet och gäller byggplatserna för de konstruktioner som krävs för vindkraftparken, såsom vindkraftverk, servicevägar, elstation och luftledningens stolpar.
När kraftverkens fundament byggs avlägsnas jordmaterialet på ett område med en
diameter på cirka 25 meter. Grävdjupet beror på vilken fundamenttyp som väljs
samt på jordmånens egenskaper, till exempel dess bärighet. Om man antar att fundamentets diameter är 25 meter och grävdjupet två meter, behöver cirka
1 000 kubikmeter jord per kraftverk avlägsnas. Om jordmaterialet som avlägsnas
kan användas vid andra byggobjekt beror på dess geotekniska egenskaper, vilka
framkommer i samband med mer ingående fortsatta undersökningar vid varje byggplats.
På vindkraftparksområdet måste man bygga nya vägar och iståndsätta befintliga
skogsbilvägar så att de lämpar sig för tunga och breda transporter. I samband med
anläggningen av vägar avlägsnas växtlighet och lösa ytskikt från vägområdet, varefter området fylls med byggmaterial.
Ifall byggnadsingrepp för vindkraftparken görs på områden med sura sulfatjordar,
kan det leda till att det via oxidering frigörs surhet och metaller till jordmånen och
vattendragen från de svavelhaltiga sulfidsedimenten som förekommer naturligt i
jordmånen. Det kan ha en negativ konsekvens för jordmånen och ytvattnets kvalitet.
I anläggningsskedet är ett bränsleläckage från arbetsmaskiner eller transportfordon
är möjligt. Under servicen av kraftverken hanteras maskinolja och andra kemikalier,
men risken för oljeläckage är obetydlig. Risken för förorening har granskats i kapitlet
24.2 ”Miljörisker orsakade av kemikalier”.
10.2 Utgångsdata och metoder
Konsekvenserna för jordmånen och berggrunden under anläggningen av vindkraftparken bedöms av en expert som konsekvenser av markberedningsåtgärder utifrån
en beskrivning av de vägar som behövs för projektet och av konstruktionernas fundament. Utredningen av konsekvenserna under driften omfattar eventuella risker för
oljeläckage från servicemaskiner.
Projektområdets jordmån och berggrund utreddes utifrån Geologiska forskningscentralens geografiska informationsmaterial (GTK 2010a & GTK 2010b). Uppgifterna om
topografin erhölls i höjdmaterialet i Lantmäteriverkets terrängdatabas (Lantmäteriverket 2013).
I konsekvensbedömningen har granskats möjliga konsekvenser av sura sulfatjordar
för jordmånen och vattendragen som finns i projektområdet och i dess omgivning.
Konsekvenserna av sura sulfatjordar för vattendragen har därför bedömts i samband
med berggrund och jordmån. Uppgifterna om sura sulfatjordarna erhölls i Geologiska
forskningscentralens (2014) databas.
Konsekvenserna för berggrund och jordmån bedöms av projektchef, DI Heini Passojan från FCG Design och planering Ab.
10.3 Nuläge
10.3.1 Berggrund
Från Vasaregionen norrut består berggrunden av s.k. Vasagranit (Österbottens förbund 2011). Bergarten på projektområdets mellersta del är enligt Geologiska forsk-
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ningscentralens (2013a) data jämnkornig granit. I projektområdets östra delar är
bergarten porfyr granodiorit och i västra delar jämnkornig granodiorit (Figur 10.1).

Figur 10.1. Berggrunden i projektområdet och i näromgivningen (GTK 2010b). Projektområdet
är markerat med röd linje på kartan.
Kuva 10.1. Kallioperä hankealueella ja sen läheisyydessä (GTK 2010b) Hankealue on rajattu
kartalle punaisella viivalla.

10.3.2 Jordmån
Den vanligaste jordarten som täcker berggrunden i Österbotten är morän. På projektområdet består jordmånen huvudsakligen av blandade fraktioner av sten (Figur
10.2). Berget kommer ställvis i dagen. Myrmarkerna i moränmarkernas sänkor består av torv och de är till största delen utdikade.
Sura sulfatjordar förekommer längs med Finlands kust inåt land längs med den linjen som i forna tider uppgjort kusten till Litorina havet. I Österbotten förekommer
sura sulfatjordar i huvudsak på områden belägna under 60 m.ö.h (Österbottens förbund 2010). Storbötet projektområde är i sin helhet beläget inom denna kustremsa.
Projektområdets lågläntaste områden finns i de västra delarna. Högsta punkten är
Larvbacken som befinner sig i projektområdets sydliga del väst om Larvmossen/Halvvägsskärret (Figur 10.3). På projektområdet varierar markytans höjd mellan
25 och 55 meter över havet (m ö.h.). Därför är det möjligt att det förekommer sura
sulfatjordar på projektområdet. Utifrån en ungefärlig kartgranskning (Figur 10.4)
finns projektområdet på ett område där sannolikheten för att det förekommer sura
sulfatjordar varierar från liten till mycket liten (GTK 2014, preliminär tolkningskarta
1:250 000).
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Figur 10.2. Jordmånen i projektområdet och näromgivningen (GTK 2010a). Projektområdet är
markerat med röd linje på kartan. Byggteknisk klassificering: mörk röd = berghäll, röd = bergområde, ljus brun =blandade fraktioner av sten, huvudskaliga fraktionen har ej bestämts,
mörk grå = gyttja, ljus grå = torv, violett = finkornig jordart, grön = grovkornig jordart.
Kuva 10.2. Maaperä hankealueella ja sen läheisyydessä (GTK 2010a). Hankealue on rajattu
kartalle punaisella viivalla. Rakennustekninen Luokitus: tummanpunainen = kalliopaljastuma,
punainen = kalliomaa, vaalean ruskea = sekalajitteinen, päälajitetta ei selvitetty, tummanharmaa = lieju, vaaleanharmaa = turve, violetti = hienorakeinen maalaji, vihreä = karkearakeinen maalaji).
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Figur 10.3. Markytans höjdförhållanden på projektområdet (Källa: LMV terrängdatabas).
Kuva 10.3. Maanpinnan korkeussuhteet hankealueella (Lähde: MLL maastotietokanta).

10.4 Konsekvenser av vindkraftparken
Vindkraftparkens konsekvenser för berggrunden och jordmånen anses vara irreversibla och direkt men små.
Enligt befintlig information (OIVA 2014) finns på projektområdet inga värdefulla eller
skyddade bergsområden eller objekt vars jordmån bör skyddas, vilka skulle kunna
utsättas för konsekvenser. Dock uppskattades de karga bergområden i projektområdets nordliga och västliga delar vara till sina trädfattiga delar värdefulla bergområden nämnda i skogslagen (10 §) (se kapitel 12).
På grund av projektområdets läge och markytans höjdnivå är det möjligt att det
finns sura sulfatjordar på projektområdet. Alla kraftverken och servicevägarna i alla
alternativen är belägna på det område där sannolikheten för sura sulfatjordar har
utvärderats vara mycket liten (Figur 10.4). Sura sulfatjordar är lera, mjäla eller
finmo och innehåller ofta även gyttja och deras geotekniska egenskaper är ofta
svaga (GTK 2014). Vindkraftverk är däremot planerade för att byggas på moränoch hällmarksområden med goda geotekniska egenskaper, och därför är det osannolikt att schaktningsarbeten utförs på sulfatjordar.
De nya servicevägarna måste delvis byggas även på områden med finare jordmån,
och då behövs massabyte. Eftersom det inte finns forskningsdata om förekomsten
av sulfatjordar på projektområdet eller på områdena där bygg- och servicevägarna
ska placeras, kan man inte exakt bedöma de eventuella konsekvenserna i form av
försurning av jordmånen eller ytvattnet som beror på sulfatjordarna. Risken för försurning på grund av sulfatjordar bedöms dock att besannas tämligen osannolikt.
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Figur 10.4. Projektområdet finns på ett område under litorinagränsen där sannolikheten för att
det förekommer sura sulfatjordar varierar från liten till mycket liten. Inom projektområdet
görs alla byggåtgärder på områden med mycket liten sannolikhet för sura sulfatjordar (GTK
2014).
Kuva 10.4. Hankealue sijaitsee Litorina-rajan alapuolella alueella, jolla happamien sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyys vaihtelee hyvin pienestä pieneen. Kaikki hankealueen rakentamistoimenpiteet sijoittuvat alueelle, jolla happamien sulfaattimaiden esiintymistodennäköisyys on hyvin pieni (GTK 2014).

Efter anläggningen, dvs. när vindkraftparken är i drift, orsakas inga konsekvenser
för jordmånen och berggrunden och därför anses konsekvenserna vara kortvariga.
Konsekvenserna för jord- och berggrunden anses vara lokala eftersom de gränsas till
projektområdet och de områden som blir uppbyggda.
10.5 Konsekvenser av elöverföringen
Elöverföringens eventuella konsekvenser för berggrunden och jordmånen uppstår i
det skede då kraftledningen, och speciellt fundamenten för kraftledningen, byggs. I
detta skede installeras elementfundament av betong på cirka två meters djup på
stolpplatserna. Vid behov förstärks marken genom pålning eller massabyte ner till
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det bärande skiktet. Om man använder stagade portalstolpar är grävytan sammanlagt mindre än 200 kvadratmeter per stolpe. För att jorda stolparna gräver man ned
1–4 jordningselektroder som är cirka 20–50 meter långa längs kraftledningsgatan i
mark med dålig ledningsförmåga (Fingrid Oyj 2008).
Elöverföringens konsekvenser för berggrunden och jordmånen anses vara irreversibla och direkt men små.
Enligt befintlig information (OIVA 2014) finns på de preliminära elöverföringsrutten
inga värdefulla eller skyddade bergsområden eller objekt vars jordmån bör skyddas,
vilka skulle kunna utsättas för konsekvenser.
Den preliminära elöverföringsrutten löper på området där sannolikheten för sura sulfatjordar har utvärderats vara mycket liten. Eftersom det inte finns forskningsdata
om förekomsten av sulfatjordar på elöverföringsrutten kan man inte exakt bedöma
de eventuella konsekvenserna i form av försurning av jordmånen eller ytvattnet som
beror på sulfatjordarna. Risken för försurning på grund av sulfatjordar bedöms dock
att besannas tämligen osannolikt.
Konsekvenser av elöverföringen för berggrunden och jordmånen är minsta i alternativ 2 på grund av den mindre längden av luftledningen som ska byggas.
10.6 Lindring av konsekvenserna
Vindkraftparkens konsekvenser för jord- och berggrunden har minimerats genom att
utnyttja områdets befintliga vägnät i mån av möjlighet. När kraftverksleverantören
till projektets valt är det dock skäl att optimera vindkraftparkens tekniska lösningar,
t.ex. genom servicevägarnas och vindkraftverkens noggranna placeringar.
10.7 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Storleken av de konsekvenser som vindkraftparken medför för jordmånen och berggrunden beror speciellt på det valda anläggningssättet, som väljs utifrån de geologiska undersökningarna. Jordmånen och berggrunden på vindkraftverkens anläggningsplatser har ännu inte noggrant utretts. Ej heller är vindkraftsleverantören bestämd, vilket betyder att konsekvenserna för byggandet av fundamenten inte kan
detaljplaneras detta skede.
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11 YT- OCH GRUNDVATTEN
11.1 Konsekvensmekanismer
Projektets konsekvenser för yt- och grundvattnet begränsas till det skede då kraftverken, fundamenten, servicevägarna och kraftledningarna byggs. När man bygger
på land ökar markberedningsarbetena i anslutning till byggandet av vindkraftverkens
fundament, vägar och elnät tillfälligt erosionen av den schaktade jorden, vilket kan
öka avrinningen och sedimentbelastningen i ytvattnen något.
I teorin kan byggandet av vindkraftparken tillfälligt påverka även grundvattnets kvalitet. Avlägsnande av ytjorden förändrar även grundvattnets bildningsförhållanden
och ökar föroreningskänsligheten av grundvattnet speciellt då man avlägsnar jord
nära grundvattnets yta. Då det inte finns ett skyddande vegetations- och jordmånsskikt filtreras regnvattnet snabbare till grundvatten och ökar därmed mängden
grundvatten samt ökar materiehalterna i grundvattnet. I anläggningsskedet bildar
möjliga utsläpp av olja och kemikalier från arbets- och transportmaskinerna en risk
för yt- och grundvattnen. Grundvattnets föroreningsrisk är speciellt stor vid grustag
som inte har eftervårdats samt vid grundvattendammar.
Om byggåtgärder utförs på sura sulfatjordar, kan svavelhaltiga sediment (sulfidsediment), som förekommer naturligt i jordmånen, frigöra surhet och metaller i
jordmån och vattendrag till följd av oxidation.
Under en period som är längre än byggsäsongen kan projektet orsaka konsekvenser
för områdets vattenbalans. De mest betydande konsekvenserna för vattenbalansen
gäller eventuella förändringar i vattendelare och strömningsrutter, till exempel när
den nya vägsträckningen ändrar strömningsrutterna. Byggande på avrinningsområdet ökar även andelen ogenomtränglig yta, vilket för sin del minskar infiltreringen av
regnvatten i marken och ökar ytavrinningen.
11.2 Utgångsdata och metoder
Vindkraftparkens konsekvenser för yt- och grundvattnet utvärderas utifrån kartmaterial och uppgifter som fås från miljöförvaltningens miljö- och geodatasystem
(OIVA 2014). Som källa har dessutom använts skydds- och saneringsplanen för
grundvattenområden i Vörå (Lindholm 2011), övervakningsresultat och annan
material om Pensalkangan grundvattenområde levererats av Södra Österbottens
ELY-central.
I samband med naturutredningar utreddes ifall på området finns småvatten som är
värdefulla i naturvårdshänseende eller ur fiskeriekonomisk synpunkt eller småvatten
som är skyddade med stöd av vattenlagen. Kartläggningen av källorna gjordes i
samband med utredningen av befintliga uppgifter om grundvattnet och terrängbesöket i samband med naturutredningarna.
Det material som används i vindkraftverkens konstruktioner innehåller inga skadliga
komponenter som löser sig i vatten, och för deras del utfördes ingen granskning.
Riskerna i anslutning till bränslen och eventuella andra kemikalier som används på
arbetsmaskinerna granskas även i avsnittet (24.2) om miljörisker.
Konsekvenserna för yt- och grundvattnet bedöms av projektchef, DI Heini Passoja
och planeringschef, FM geolog Esa Kallio från FCG Design och planering Ab.
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11.3 Nuläge
11.3.1 Ytvatten
Projektområdet hör nästan i sin helhet till huvudavrinningsområdet för Bottenvikens
kustområde (84) och noggrannare till Munsalaåns avrinningsområde (84.014). Delar
av området i sydöst hör dock till huvudavrinningsområdet för Lappo å flodområde
(44) och noggrannare till Jeppobäckens avrinningsområde (44.017), Nykarlebys område (44.011) och Ekoluomas avrinningsområde (44.016) (Figur 11.1).

Figur 11.1. Ytvattnen och avrinningsområden i närheten av projektet (OIVA 2014, LMV terrängdatabas).
Kuva 11.1. Pintavedet ja valuma-alueet hankkeen läheisyydessä (OIVA 2014, MLL maastotietokanta).

Största delen av ytvattnet i Storbötet projektområde rinner till Munsala ån, som rinner i sydlig-nordlig riktning norr om projektområdet och utmynnar i Söderfjärden vid
Munsala. Arealen till Munsala ås avrinningsområde (84.014) är cirka 119 kvadratkilometer. Munsala å tillhör medelstora torvmarkers åar. Munsala ås ekologiska tillstånd har klassats dålig (Finlands miljöcentral 2014).
Ytvattnet i projektområdets sydöstra kant rinner mot syd och sydöst till Ekoluoma
som förenas med Lappo å. Ekoluoma (Polijoki) rinner på cirka tre kilometers avstånd
söder om projektområdet och på fyra kilometers avstånd öster om projektområdet.
Lappo å rinner som närmast på cirka fem kilometers avstånd öster och nordöster om
projektområdet och utmynnar slutligen i Bottenviken vid Nykarleby. Ekoluoma tillhör
medelstora och Lappo ås nedersta delar stora torvmarkers åar. Lappo ås nedersta
delar och även Ekoluomas ekologiska tillstånd har klassats som försvarligt (Finlands
miljöcentral 2014).
I mitten av den dikade Träskesmossen, nära jaktstugan, finns en liten cirka 0,25 ha
stor damm, som är skyddad med stöd av vattenlagen (2 kap 11 §). Enligt nuvarande
kännedom finns inga andra kända småvatten som är skyddade med stöd av vattenlagen och inte heller småvatten som är värdefulla i naturvårdshänseende eller ur fis-
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keriekonomisk synpunkt på projektområdet. I Fulbergsändan har en cirka 0,25 ha
stor damm formats som resultat av jordtäkt. Ytterligare finns en cirka 0,12 ha stor
damm vid skogvägkorsningen (Sandåsrån) i projektområdets nordöstliga del. På
projektområdet finns inga sjöar eller träsk. Genom projektområdet rinner Kronodiket
mot norr.
11.3.2 Grundvatten
Grundvattenområden
I Störbötet projektområde finns inga klassificerade grundvattenområden och inte
heller brunnar, vattentäkter eller observationsrör för grundvatten. I väster sträcker
projektområdet sig till gränsen av Pensalkangan (1055901) grundvattenområde,
som har klassificerats som viktigt för vattenförsörjningen, dvs. som ett grundvattenområde av I klass. De näst närmaste grundvattenområdena är Murheeton
(1000402, klass I) på lite över tre kilometers avstånd söder om projektområdet,
Kimo Norra (1055908, klass I) på cirka 3,5 kilometers avstånd sydväster om projektområdet och Rävholstret (1055951, klass I) på cirka 3,5 kilometers avstånd
söder om projektområdet (OIVA 2014, Figur 11.2).

Figur 11.2. Grundvattenområden i projektområdets närhet (OIVA 2014).
Kuva 11.2. Pohjavesialueet hankealueen läheisyydessä (OIVA 2014).

Pensalkangan (1055901) grundvattenområde
Pensalkangan grundvattenområde är en del av åsen som löper från Oravais till Munsala. Strandkrafterna har format åsen kraftigt, men åsens stomme kan urskiljas som
blocklika, grusiga och sandiga skikt. I söder och norr täcks formationen av silt och i
väst avgränsas området till myrmarker och moränområden. En del av myrområdet
är beläget på grundvattenområdet. I öster gränsar grundvattenområdet till berg- och
moränområden samt delvis till åkrar. Små delar av åkrarna är även delvis belägna
på bildningsområdet för grundvattnet. På grundvattenområdet har man utövat kraftig marktäktsverksamhet, till följd av vilket åsens stomme har grävts bort förutom
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till de allra södraste delarna av området. Därmed har det bildats ställvis mycket
stora grundvattendammar på området (Lindholm 2011).
I samband med de källplatsundersökningar som har gjorts i närheten av vattentaget
borrade man i tre punkter (Veli Reijonen Oy 2013). Borrningarna sträcktes från 9,5
meter till 13,5 meter. Vid en punkt var jordmånen silt och fin sand, vid de två andra
punkterna vid cirka 12 meter bestod jordmånen av sand, fin sand och ställvis stenig
sand. På området har man tidigare (Maa ja Vesi Oy 1984) utfört lätta borrningar i
samband med grundvattenutredningen och testpumpningarna. Jordmånen konstaterades bestå av huvudsakligen sand, men ställvis har man även konstaterat grövre,
grusiga sandskikt. Borrningsställena samt observationsrören är huvudsakligen belägna i vattentagets omgivning.
Den totala arealen av grundvattenområdet är 3,64 kvadratkilometer och arealen av
det egentliga bildningsområdet 1,42 kvadratkilometer. Enligt uppskattningen bildas
cirka 1800 kubikmeter grundvatten per dygn i grundvattenområdet (OIVA 2014).
Grundvattnets huvudsakliga strömningsriktning är mot norr. Åsen är till sin typ
synklinal, vilket betyder att den samlar vatten från sin omgivning. I bildningens
södra delar ligger grundvattnets yta på en höjd av +28,3…+30,4, i de mellersta delarna på en höjd av +26,5 och i de nordliga delarna på en höjd av +22,8. I medeltal
är grundvattnets yta på en höjd av cirka fem meter under markytan. Vid den norra
stranden av grundvattenområdet finns en bergströskel som inverkar på grundvattnets strömningsförhållanden (Figur 11.3). Tröskeln dämmer upp grundvattnets yta
söder om tröskeln, och därmed är grundvattnets yta högre i de södra delarna av
grundvattnet än i de norra (Lindholm 2011).
På Pensalkangan grundvattenområde finns Kangans vattentag (Figur 11.4). Enligt
tillståndet från vattendomstolen får man ta 1 500 kubikmeter vatten per dygn. Vid
vattentaget följer man upp mängden vatten som tas och man har även observerat
grundvattenytans höjd sedan år 1986. Vattentagningen har i de senaste åren varit i
genomsnitt cirka 680 kubikmeter per dygn (571, 698, 693 och 742 kubikmeter per
dygn i åren 2010, 2011, 2012 och 2013) (Miljöförvaltningens VELVET-databas
2014). Under de senaste åren har vattenytan vid vattentaget varierat mellan höjden
+27…+28 meter (Figur 11.3).

Figur 11.3. Grundvattenhöjderna för observationsrören 58 och 59 på Pensalkangan grundvattenområde 2003-2014. Lägen av observationsrören presenteras i Figur 11.5.
Kuva 11.3. Pensalkangan pohjavesialueen havaintoputkien 58 ja 59 pohjavedenkorkeudet
2003 – 2014. Havaintoputkien sijainti on esitetty kuvassa 11.5.

68

PROKON Wind Energy Finland Oy
FCG Design och planering Ab

Storbötet vindkraftpark
MKB-BESKRIVNING

Observationsresultat för vattnets kvalitet finns endast för åren 1987 och 2003.
Grundvattnet på området är järn- och manganhaltigt, och dessutom har vattnet ett
högt permanganattal.

Figur 11.4. Hydrogeologisk karta, Pensalkangan grundvattenområde. Projektområdet, de befintliga och planerade vägarna, den närmaste planerade kraftverksplatsen och elöverföringens
planeringsområde är markerade på kartan.
Kuva 11.4. Pensalkangan pohjavesialueen hydrogeologinen kartta. Hankealue, olemassa olevat ja suunnitellut tiet, lähin suunniteltu voimalanpaikka sekä sähkönsiirron suunnittelualue on
merkitty kartalle.

69

PROKON Wind Energy Finland Oy
FCG Design och planering Ab

Storbötet vindkraftpark
MKB-BESKRIVNING

Figur 11.5. Grundvattens nuvarande observationsplatser i Pensalkangan grundvattenområde
(OIVA 2014).
Kuva 11.5. Pohjaveden nykyiset havaintopaikat Pensalkangan pohjavesialueelle (OIVA 2014).

Delar av Pensalkangans åsformation har i samband med POSKI-projektet klassats
som lokalt värdefullt för natur- och landskapsskyddet och bör skyddas från marktäktsverksamhet. POSKI-projektet strävar till att samordna grundvattenskyddet och
stenmaterialförsörjningen. Området har enligt POSKI-karteringen inte heller betydelse som marktäktsområde. Det har uppgjorts en saneringsplan för Pensalkangan
grundvattenområde år 2011 (Lindholm 2011). Det har dessutom uppgjorts detaljerade saneringsplaner för de marktäktsområden som är belägna i den omedelbara
närheten av vattentaget. Av de grundvattendammar som är belägna på området har
man konstaterat att nio är omöjliga att sanera. Dessa dammar har huvudsakligen
klart vatten och är relativt lite eutrofierade. De större dammarna är i sporadisk rekreationsanvändning och används i någon mån för simning (Lindholm 2011).
Den dominerande markanvändningen på Pensalkangan grundvattenområde är
skogsbruk. På grundvattenområdet finns en verksam skjutbana som ägs av Oravais
jaktförening. Avståndet från skjutbanan till vattentaget är cirka 1 200 meter. På
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grundvattenområdet finns även en motocrossbana för vars verksamhet det inte finns
ett miljötillstånd. På grundvattenområdet, på närskyddsområdet för vattentaget,
finns även en 2-stolptransformator utan skyddskonstruktioner (Lindholm 2011).
Hushållsvattenbrunnar
Eftersom själva vindkraftparken i sin helhet ligger på ett obebyggt område, är det
inte sannolikt att det finns hushållsvattenbrunnar i vindkraftparkområdet. Kartläggning av hushållsvattenbrunnar kan eventuellt utföras i ett senare skede, om detta
anses nödvändigt.
11.4 Konsekvenser av vindkraftparken
11.4.1 Ytvatten
Ytvattnen i vindkraftparken utsätts för konsekvenser endast under anläggningen av
kraftverken och vägarna. Under byggåtgärderna avlägsnas ytjorden, vilket kan öka
avrinningen och sedimentbelastningen i vattendragen och därför anses konsekvenserna vara direkta. Konsekvensen av den eventuellt ökade sedimentbelastningen är
dock mycket kortvarig vid varje kraftverk och orsakar ingen permanent skada.
Det finns inga värdefulla vattendrag i avseende på naturskyddslagen eller fiskernäring innanför projektområdet. Byggåtgärder riktas inte i närheten av dammen, som
finns i mitten av den dikade Träskesmossen, och som är skyddad med stöd av vattenlagen (2 kap 11 §). Den närmaste kraftverken och servicevägarna är planerade
på över 400 meters avstånd från dammen. Ökningen av ogenomtränglig yta till följd
av byggandet på projektområdets avrinningsområde (vägar, vindkraftverk och tillhörande konstruktioner) är så liten i förhållande till avrinningsområdets yta, att det
inte medför några betydande konsekvenser för den totala mängden vatten som infiltreras i marken eller för grundvattennivån. Vid byggandet av vägnätet följas goda
byggnadsprinciper utan att ändra ytvattenflödet. Genomflödeskapaciteten kan säkras till exempel genom vägtrummornas dimensionering. Därmed bedöms byggandet
av kraftverken och servicevägarna inte att ha konsekvenser för dammens naturtillstånd och inte heller till några värdefulla objekt.
I vindkraftparkens komponenter används inte sådant skadligt material som skulle
kunna lösas upp i jorden och på så sätt genom avrinningen komma ut i vattendragen. Användningen av olja och andra kemikalier presenteras i projektbeskrivningen i
avsnitt 5 och risken för förorening har granskats i avsnitt 24.2 ”Miljörisker orsakade
av kemikalier”. Utifrån det som presenteras där kan man konstatera att det är osannolikt att farliga ämnen skulle kunna komma ut i miljön.
Risken för försurning på grund av sulfatjordar behandlas i kapitel 10. Risken för försurning av ytvatten anses vara direkt men att besannas tämligen osannolikt.
Totalt sett anses vindkraftparkens konsekvenser för ytvattnet vara små i alla vindkraftparksalternativen.
11.4.2 Grundvatten
Det finns inga grundvattenområden på projektområdet men i väster sträcker projektområdet sig till gränsen av Pensalkangan (1055901) grundvattenområde, som
har klassificerats som viktigt för vattenförsörjningen. Den närmaste kraftverksplatsen ligger på cirka 700 meters avstånd från grundvattenområdets gräns.
De specialtransporter som krävs för anläggningen av vindkraftparken ställer vissa
villkor för vägarnas bredd, vändradie, tillgänglighet, lutning samt bärighet som skiljer sig från det ordinära vägnätet. Vid planeringen av området har man noggrannare
granskat tre olika specialtransportrutter från det allmänna vägnätet till projektområdet (se kapitel 18). På basen av granskningen har man konstaterat att transportrut-
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ten från Jeppovägen via Kangvägen till projektområdet är tekniskt den bästa lösningen. Dessutom orsakar alternativet betydligt mindre konsekvenser för bosättningen än de andra alternativen. Specialtransporterna är noggrant planerade och
övervakade, vilket betyder att föroreningsrisken av grundvattnet som kan orsakas
av specialtransporterna är mycket liten.
Av den planerade transportrutten från Jeppovägen i nordväst via Kangvägen till projektområdet löper 1,1 kilometer inom Pensalkangan grundvattenområde. Rutten
tangerar öppna grundvattendammar. Transportrutten på grundvattenområdet följer
Kangvägens befintliga väglinje. Från Kangvägen byggs en ny vägförbindelse till projektområdet. Det befintliga nätverket ska förstärkas och utbredas efter behov. För
att klara specialtransporterna skall vägytan vara minst 5,5 meter bred. Beroende på
terrängen anläggs därtill dikerenar om upp till två meter. Noggrannare teknisk beskrivning av transport- och servicevägar samt diken presenteras i kapitel 5.3. Efter
anläggningen används vägnätet för service- och övervakningsåtgärder vid vindkraftverken.
I vindkraftparkens komponenter används inte sådant skadligt material skulle kunna
lösas upp i jorden och på så sätt ha konsekvenser för grundvattens kvalität. Användningen av olja och andra kemikalier presenteras i projektbeskrivningen i avsnitt
5 och risken för förorening har granskats i avsnitt 24.2 ”Miljörisker orsakade av kemikalier”. Utifrån det som presenteras där kan man konstatera att det är osannolikt
att farliga ämnen skulle kunna komma ut i miljön från vindkraftverken. Risken för oljeläckage eller andra kemikalier från kraftverken under servicen till grundvattenområdet bedöms inte orsaka konsekvenser, eftersom de mängder som hanteras är små
och åtgärderna inriktas inte på grundvattenområdet.
Vid en olycka under byggandet och nedmonteringen av vindkraftparken kan grundvattnet förorenas på grund av olje- eller bränsleläckage från transportfordon och arbetsmaskiner. Den största risken bildas av bränsletransporter för grävmaskiner. Ett
fordon kan transportera 600 liter bränsle. Vid transporter och byggarbeten används
dock ändamålsenliga och servade fordon och inga servicearbeten eller bränslepåfyllningar görs på vindkraftparksområdet eller på bygg- och servicevägarna d.v.s. inte
heller i Pensalkangan grundvattenområde.
Risken för förorening av grundvattnet är som störst vid öppna grundvattendammar,
vilka det finns rikligt av i Pensalkangan grundvattenområde. Tre av dammarna är
belägna i omedelbar närhet av transportleden. Projektets transporter orsakar en föroreningsrisk av grundvattnet, men på basen av grundvattnets höjddata och den bedömda strömningsriktningen riktas föroreningsrisken inte mot den befintliga vattentäkten. I grundvattenområdet rinner grundvattnet troligen norrut, d.v.s bort från
vattentäkten. Det planerade transportvägnätet är beläget minst på 1,8 kilometers
avstånd från vattentäkten.
Bortsett från möjliga konsekvenser av risken av olje- eller bränsleläckage vid en
olycka i anläggningsskedet bedöms byggandet av vindkraftparken inte medföra
några betydande konsekvenser för vattenkvaliteten, mängden grundvatten som bildas eller strömningsriktningarna i Pensalkangan grundvattenområde. De olika vindkraftparkalternativens konsekvenser för grundvatten avviker från varandra endast i
anläggningsskedets längd. Anläggningsskedets längd motsvarar den tid då föroreningsrisken för grundvattnet existerar. I alternativ 1 sker byggandet av vindkraftparken och vägnätet under en byggsäsong och i alternativ 1 och 3 under två byggsäsonger.
På grund av längre avstånd bedöms vindkraftparken inte medföra konsekvenser för
andra grundvattenområden.
Beaktande kraftverkens avstånd till möjliga hushållsvattenbrunnar samt karaktären
av byggnadsåtgärderna är det osannolikt att det skulle orsakas konsekvenser för
möjliga hushållsvattenbrunnar i projektområdet eller i dess näromgivning.
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11.5 Konsekvenser av elöverföringen
11.5.1 Ytvatten
Ytvattnen i vindkraftparken utsätts för konsekvenser endast under anläggningen av
kraftledningen, jordkablarna och elstationen. Konsekvenserna motsvarar konsekvenser av anläggningen av kraftverken och vägarna (se kapitel 11.4.1). Konsekvenserna
för ytvatten bedöms vara mycket lokala och små. På grund av den mindre längden
av kraftledningen är konsekvenserna minsta i alternativ 2.
11.5.2 Grundvatten
Elöverföringens eventuella konsekvenser för grundvattnet uppstår i det skede då
kraftledningen, och speciellt fundamenten för kraftledningen, byggs. I detta skede
installeras elementfundament av betong på cirka två meters djup på stolpplatserna.
Vid behov förstärks marken genom pålning eller massabyte ner till det bärande skiktet. Om man använder stagade portalstolpar är grävytan sammanlagt mindre än 200
kvadratmeter per stolpe. För att jorda stolparna gräver man ned 1–4 jordningselektroder som är cirka 20–50 meter långa längs kraftledningsgatan i mark med dålig
ledningsförmåga (Fingrid Oyj 2008).
Elöverföringen från projektområdet till den befintliga 110 kilovolts kraftledning har
planerats att ske med en luftledning som byggs över Pensalkangan grundvattenområde. Den preliminära elöverföringsrutten i förhållande till grundvattenområdet presenteras i Figur 11.4 och Figur 11.5. Enligt de preliminära planerna följer kraftledningen den nya väglinjen i sträckningen mellan projektområdets gränsa och Kangvägen.
På grundvattenområdet anläggs bara luftledningens stolpar och deras fundament
med 200-300 meters mellanrum. Stolparna placeras utanför grundvattendammarna.
I stolparna eller deras fundament används inte sådant skadligt material skulle kunna
lösas upp i jorden och på så sätt ha konsekvenser för grundvattens kvalitet.
Ett bränsleläckage från arbetsmaskiner är möjligt i samband med dragningen av
kraftledningen. Risken av bränsleläckage är övergående eftersom kraftledningens
byggarbetsplats kontinuerligt flyttas framåt. Normalt byggs 1-2 stolpar per dag. Risken för förorening har granskats i kapitlet 24.2 ”Miljörisker orsakade av kemikalier”.
I vindkraftprojektet Storbötet placerar man inte transformatorer på grundvattenområdet.
Bortsett från möjliga konsekvenser av risken av olje- eller bränsleläckage vid en
olycka i anläggningsskedet bedöms byggandet av kraftledningen inte medföra några
betydande konsekvenser för vattenkvaliteten, mängden grundvatten som bildas eller
strömningsriktningarna i Pensalkangan grundvattenområde.
11.6 Lindring av konsekvenserna
Vindkraftparkens konsekvenser för yt- och grundvatten kan i byggnadsskedet lindras
genom att optimera vindkraftparkens tekniska lösningar, till exempel genom servicevägarnas och vindkraftverkens noggranna placeringar samt med val av deras optimala anläggningssätt.
Konsekvenserna för ytvatten kan i anläggningskedet minimeras genom att söndra
jordytan i minsta mån, speciellt i närheten av vattendrag. Därtill kan slamfickor anläggas i anslutning till vägdiken för att minska på vattendragsbelastningen.
Eventuella konsekvenser av dikningar och byggande av servicevägar för områdets
hydrologi och vattenföring kommer att beaktas i den fortsatta projektplaneringen.
Man kommer att fästa särskild uppmärksamhet vid förbättringen och byggandet av
vägarna som går genom Pensalkangan grundvattenområde. Då vägar breddas eller
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bärigheten förbättras på grundvattenområdet beaktas att materialen har testats
ändamålsenligt för miljön och att nya diken inte grävs eller nuvarande diken fördjupas om alven inte har bevisats vara tät i undersökningar.
Den eventuella risken för försurning på grund av sulfatjordar kan minskas genom att
i den fortsatta planeringen beakta att sulfatjordar eventuellt förekommer och genom
att vid behov utföra fältundersökningar.
Risken för förorening av grundvattnet (1 kap. 8 § om förbud mot förorening av
grundvatten i miljöskyddslagen) förorsakad av kemikalieläckage från vindkraftverkens maskinhus kan hanteras med hjälp av regelbunden service och en beredskapsplan samt andra anordningar, metoder och rutiner som beskrivs i avsnitten 24.2
”Miljörisker orsakade av kemikalier”.
Risken för förorening av grundvatten på grund av bränsleläckage från transportfordon i grundvattenområdet har identifierats och kan därigenom och med övervakning
förminskas. Vid byggande på känsliga områden, såsom grundvattenområden, förbereder man sig på läckage genom att se till att det finns uppsugningstorv eller motsvarande uppsugningsmaterial på byggplatsen (Fingrid Oyj 2008).
11.7 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Projektets konsekvenser för ytvattnet består närmast av partikel- och näringsämnesbelastning som riktas på vattendragen. Avrinningens mängd påverkar väsentligt
på belastningens storlek. Väderleksförhållandena under anläggningstiden kan inte
förutses, vilket försvårar bedömningen av belastningens storlek.
Utifrån befintliga uppgifter är det inte möjligt att mer exakt bedöma de eventuella
konsekvenserna i form av försurning av jordmånen eller ytvattnet som beror på sulfatjordar, eftersom förekomsten av sulfatjordar inte har kartlagts på projektområdet
eller på områdena där bygg- och servicevägarna samt elöverföringslinjen ska placeras.
Grundvattnet rinner troligen norrut i grundvattenområdet, men strömningsförhållanden borde preciseras med att mäta ythöjden på grundvattendammarna och vid behov med att installera nya grundvattenrör. Vattenprov skulle tas av de nya punkterna.
Förekomsten av eventuella privata brunnar har inte kartlagts på projektområdet eller
i dess näromgivning, vilket kan anses orsaka osäkerhet i någon grad vid bedömningen av konsekvenserna för grundvattnet.
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LEVANDE MILJÖN
12 VÄXLIGHET OCH VÄRDEFULLA NATUROBJEKT
12.1 Konsekvensmekanismer
Vindkraftsprojektets viktigaste konsekvenser för vegetationen på vindkraftverkens
för-läggningsplatser uppstår under anläggningsskedet. Konsekvenser uppstår i huvudsak genom röjning av skogen och avlägsnande av ytjorden på de platser där servicevägar och kraftverkens fundament ska byggas. Beroende på de olika arternas
känslighet för slitage, orsakar vistelse i området under anläggningstiden förändringar
även på områden som ligger utanför de egentliga byggområdena. Konsekvenserna
varierar beroende på naturtyp. Exempelvis är torra lavhällar, lavhedar och frodiga
lundar känsligast för slitage. De beständigaste skogstyperna är lundartade moar
samt moar av blåbärs- och lingontyp.
Vindkraftverken och servicevägarna skapar en bestående zon av kanteffekter på de
omgivande skogsområdena. Kanteffekten kan ändra förhållandena i skogen, vilket
leder till att artsammansättningen ändras. Kanteffektområdet är för florans del några
meter eller högst 10–15 meter brett.
Byggandet av servicevägar och vindkraftverkens fundament kan även orsaka lokala
förändringar i projektområdets vattenhushållning, varvid den packning av jordlagren
och de förändringar i ytavrinningen som byggandet orsakar även kan påverka naturtyper som ligger i den omedelbara närheten av byggområdena.
12.2 Utgångsdata och metoder
Utgångsdata om vegetationen i projektområdet har hämtats från Corine (data över
markanvändning), och från miljöförvaltningens databas över arter samt genom att
granska projektområdets topografi och andra egenskaper med hjälp av grundkartor
och flygbilder.
Växtligheten och naturtyperna inventerades i maj och juni 2013 under totalt fem dagar i terrängen. Med stöd av bakgrundsuppgifterna och analysen av kart- och flygbilderna inriktades inventeringen i utvalda områden samt vid vindkraftsverkens
byggplatser. Vid terränginventeringarna koncentrerar man sig på att finna objekt
som är betydande för naturens mångfald:







Naturtyper som ska skyddas med stöd av naturvårdslagen (NVL 29 §)
Viktiga livsmiljöer i enlighet med skogslagen (SkogsL 10 §)
Naturtyper i enlighet med vattenlagen (VattenL 11 §)
Förekomsten av arter som åtnjuter särskilt skydd (NVL 47 §, NVF 21 §)
Övriga förekomster av värdefulla arter (hotade och regionalt betydande)
Regionalt och lokalt representativa naturobjekt (bl.a. naturtyper i traditionsmiljöer, objekt med gammal skog, geologiskt värdefulla formationer, skogar i naturtillstånd och odikade myrmarker)
 De värdefullaste naturobjekten enligt klassificering av hotade naturtyper
 Värdefulla livsmiljöer för fåglar och viltarter
På basen av inventeringen uppgjordes en översiktlig beskrivning av växtligheten i
området. Beskrivningen omfattar t.ex. växtplatstyperna för skogarna i byggområdet
och deras behandlingsgrad. Växtarterna beskrivs mer ingående för de objekt som
betyder mest för naturens mångfald, t.ex. för närliggande myrar, rikkärr eller frodiga
kärr samt för vindkraftverkens byggplatser och servicevägar.
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Den person som utförde terränginventeringen är kompetent för att observera alla
naturtyper, växtarter, djurarter och häckande fågelarter, vilket innebär att den
samman-tagna satsningen på terrängarbetet ger det mest heltäckande underlaget
som kan användas vid bedömningen. Vid konsekvensbedömningen bedöms huruvida
projektet försämrar bevarandet av värdefulla växtlighets- och naturobjekt i projektområdet eller i dess närhet.
Naturinventeringarna stöder sig på klassificeringen av hotade naturtyper samt den
allmänna växtplatsklassificeringen. Värdeklasserna för naturtyperna har angetts på
följande grunder:
Tabell 12.1. Värdeklassificeringen som använts för projektområdets naturtyper.
Taulukko 12.1. Hankealueen luontotyyppien arvoluokitus.
Värdklass

Definition

1. Internationellt
värdefull

Till denna kategori räknas områden som ingår i Natura2000-nätverket,
Ramsar-områden och internationellt betydande våtmarker och fågelområden (IBA).

2. Nationellt värdefull

Nationellt värdefulla inkluderar nationalparker, naturreservat, naturvårdsprogram, ödemarksområden, objekt skyddade enligt forsskyddslagen, naturområden som uppfyller kriterierna för nationella skyddsprogram, nationellt betydande fågelområden (FINIBA), livsmiljöer i enlighet
med naturskyddslagen § 29, extremt och hotade arters samt sårbara
arters växtplatser, och andra värdefulla naturskyddsområden.

3. Landskapsmässigt och
regionalt värdefull

Till denna grupp inkluderas sådana områden som i riksbevarandeprogrammen bedöms vara regionalt värdefulla, skyddsområden och reservationer i landskapsplanen, lokalt hotade arters livsmiljöplatser och övriga lanskapsmässigt/regionalt betydande naturområden.

4. Lokalt värdefull

Lokalt värdefulla objekt omfattar objekt som enligt skogslagen särskilt
viktiga livsmiljöer (§ 10), skyddsvärda områden som ingår i general- och
detaljplaner, lokalt hotade och sällsynta arter samt andra lokalt sällsynta
och värdefulla naturområden.

5. Annat värdefullt naturobjekt

Naturtyper som inte ingår i ovanstående kategorier, men som har en
betydande biologisk mångfald, exempelvis större sammanhängande biotoper eller livsmiljöer med naturvärden samt ekologiska korridorer.
Dessutom innehåller den här kategorin naturminnen.

12.3 Nuläge
12.3.1 Allmän beskrivning av vindkraftparksområdet
I de österbottniska kustområdena påverkas vegetationen avsevärt av landhöjningen.
Till följd av landhöjningen utvecklas vegetationen kontinuerligt. Storbötet projektområde är beläget vid gränsen av Österbottens kustregions sydboreala vegetationszon
och Österbottens mellanboreala vegetationszon (OIVA 2013). Österbotten ligger
nästan helt i den sydboreala vegetationszonen, som sträcker sig längs med kusten
från södra Finland som en 20–30 kilometer bred remsa. I sydboreala zonen når
många sydliga växtarter sin nordgräns (Österbottens förbund 2011).
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I mellanboreala zonen förekommer det rikligare med tall än gran. Lövträdens andel
är ungefär en femtedel av trädbeståndet. Mellanboreala skogar i Finland förekommer
främst i Uleåborgs län, Torneå och Kemi, kustregionen i södra Lappland, Norra Karelen, norra delen av Mellersta Österbotten och på vissa ställen av Mellersta Finland
och i de norra delarna av Södra Österbottens landskap.
Projektområdet består till största delarna av ekonomiskogar i olika stadien. Skogarna domineras av barrträd, bergsområden med tall samt myrar som har dikats för
skogsbrukets behov. Det finns mycket lite gammal skog.

Figur 12.1 Färginfraröd ortobild från projektområdet (LMV 2013). Infrarödutsrålningen reflekterad av vegetationen syns som röd färg i figuren.
Kuva 12.1. Vääräväri-ilmakuva hankealueesta (MML 2013). Kasvillisuuden heijastama infrapunasäteilu näkyy kuvassa punaisena värinä.

77

PROKON Wind Energy Finland Oy
FCG Design och planering Ab

Storbötet vindkraftpark
MKB-BESKRIVNING

Figur 12.2. Vy från Storbötets utsiktstorn mot projektområdet (Foto: FCG / Paavo Sallinen).
Kuva 12.2. Näkymä Storbötetin näköalatornista hankealueelle päin (Kuva: FCG / Paavo Sallinen).

Figur 12.3. Blandbarrskog av blåbärstyp som är typiskt för projektområdets östra områden
(Foto: FCG / Paavo Sallinen).
Kuva 12.3. Hankealueen itäpuolelle tyypillistä mustikkatyypin havusekametsää (Kuva: FCG /
Paavo Sallinen).
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På projektområdet har det tidigare funnits mera myrmarker, som senare har förändrats till ekonomiskog genom utdikningar. Det största dylika området är Träskmossen
som är belägen i de centrala delarna av projektområdet. Delar av Träskmossen har
inte dikats. En annan stor och utdikad mosse är Hirvamossen, som i sitt nuläge är
ekonomitallskog som klyvs av diken. Mindre mossar på projektområdet har även dikats, dessa är Lilla Hirvane, Suckholmsmossen och Hällrapan.

Figur 12.4 Dikningar av Träskmossen, vilka är typiska för de östra delarna av projektområdet
(Foto: FCG / Paavo Sallinen).
Kuva 12.4. Hankealueen itäpuolelle ominaista ojitusta Träskesmossenilla (Kuva: FCG / Paavo
Sallinen).

I de centrala och västra delarna av projektområdet finns det ett flertal trädfattiga
bergsområden. Det största av dess är Storbötet, som är beläget i de norra delarna
av projektområdet. Därifrån mot söder och mot sydväst finns det mindre bergsområden som Björnstenberget och Fulberget. Tillsammans bildar de ett stort och enhetligt bergsområde. Dessutom är Lillbötets tallbeklädda bergsområde beläget nordost
om Storbötet och delvis inom projektområdet.
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Figur 12.5. Typiska bergsområden för de centrala och västra delarna av projektområdet (Foto:
FCG / Paavo Sallinen).
Kuva 12.5. Hankealueen keski- ja länsiosalle tyypillistä kallioaluetta (Kuva: FCG / Paavo Sallinen).

Sydost om projektområdet, vid Träskesbacken, finns det steniga backar varifrån
man nyligen har avverkat skog. Ställvis liknar stenbackarna blockfält.
Skogarna på projektområdet består i huvudsak av ekonomibarrskog som är mycket
jämn. Det finns mycket lite gamla och murkna träd. Skogarna är nästan enbart talloch grandominerade. Av lövträd finns det på området bara lite björk och asp och det
finns mycket lite blandskog av löv-och barrträd. I de västra delarna av projektområdet förekommer huvudsakligen torr tallmoskog. I de östra delarna är granen mer
dominerande, trädbeståndet är i medeltal yngre och tätare och det finns fler kalhyggen.
Myrträsket som finns på Träskesmossen och en liten damm i de norra delarna av
projektområdet i närheten av vägen är de enda öppna vattenområdena som finns på
projektområdet. Dessutom har det samlats vatten i två gropar som har uppkommit
av mänsklig aktivitet.
12.3.2 Vegetationen och naturtyperna på vindkraftverkens byggplatser
Växtligheten på vindkraftverkens preliminära byggplatser har granskats inom en radie på cirka 50 meter från kraftverket (cirka en hektar). Konsekvenserna av skogsbruket för växtligheten (dikningar, slutavverkning och gallring samt planteringar)
syns på projektområdet, och växtligheten på de preliminära byggplatserna befinner
sig inte i naturtillstånd. Naturtyperna som förekommer på byggplatserna är mycket
vanliga i Finland. På platserna där vindkraftverken byggs avverkas trädbestånd på
ett område som är cirka en hektar per kraftverk.
Växtligheten på byggområdena har långt förlorat sitt naturtillstånd på grund av
skogsvårds- och förnyelseåtgärder samt dikning. Kraftverk ska inte placeras på ställen som anges i skogslagens 10 § eller i vattenlagens 11 § och inga hotade eller säll-
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synta naturtyper förekommer på deras områden. Planeringen av vindkraftverkens
placering har preciserats efter MKB-programskedet och i MKB-beskrivningsskedet
har några kraftverk placerats utanför bergsobjektet, särskilt i den östra delen av
projektområdet.
På den sidan av projektområdet som finns i Nykarleby har kraftverken i huvudsak
placerats på unga monotypiska odlingsskogar eller kalhyggen. På den sidan av projektområdet som finns i Vörå har man huvudsakligen placerat kraftverk på tallmoskogsområden.

Figur 12.6. Tallodlingsskogar i de västra delarna av projektområdet (Foto: FCG / Paavo Sallinen).
Kuva 12.6. Mäntytaimikkoa hankealueen länsiosassa (Kuva: FCG / Paavo Sallinen).

12.3.3 Vegetationen och naturtyperna på servicevägarnas byggplatser
Miljön i de områden där vindkraftverken har planerats placeras samt de områden där
planerade servicevägar och jordkablar ska placeras består till största dels av unga
ekonomiskogar.
Servicevägarna (totalt högst cirka 30 kilometer) placeras till stor del på befintliga
skogsbilvägar. Växtligheten i den omedelbara närheten av skogsbilvägarna är påverkad av kanteffekten. Kanteffekten kan observeras i det låga antalet sedvanliga arter
i skogen (bl.a. skogsstjärna) och i ökningen av växtlighet som tål ljus (bl.a. rör). Vegetationstyperna längs vägarna är skogstyper som är typiska för projektområdet.
Helt nya servicevägar där skog måste röjas byggs cirka 13 kilometer. Biotopen på
dessa områden består mestadels av ung och medelålders ekonomiskog. En liten andel av de nya servicevägarna är belägna på kalhyggen.
12.3.4 Värdefulla naturtyper och naturobjekt
I samband med naturutredningen observerades inga enligt 29 § i naturvårdslagen
värdefulla naturtyper på vindkraftparksområdet. I naturutredningen inventerades
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dock värdefulla naturobjekt på regional och lokal nivå samt andra naturskyddsmässigt värdefulla objekt.
På projektområdet finns det få skyddsvärda naturtyper. På området finns ett småvatten i enlighet med 11 § i vattenlagen. Dessutom är de karga bergsområdena i de
norra och västra delarna av projektområdet till sina trädlösa delar värdefulla naturtyper i enlighet med skogslagen 10§.
Vattendragen
I de mellersta delarna av projektområdet, på Träskesmossen, finns en myrdamm
som är ca 1 hektar till storleken. Det är i enlighet med vattenlagen 11§ förbjudet att
försvaga dammens naturtillstånd. Objektet har klassats som värdeklass 3, regionalt
värdefull naturtyp.

Figur 12.7. Myrdammen på Träskesmossen. Värdeklass 3 (Foto: FCG / Paavo Sallinen).
Kuva 12.7. Träskesmossenin suolampi. Arvoluokka 3 (Kuva: FCG / Paavo Sallinen).

Bergiga skogar: På projektområdet finns trädfattigabergiga skogar, vilka klassas som
speciellt viktiga livsmiljöer i enlighet med skogslagen 10 §.
Enligt skogslagen 10§ räknas trädfattiga berg, stenrös och blockfält som till sin trädproduktion är sämre än karga moskogar till livsmiljöer som är speciellt viktiga med
tanke på mångfalden. De trädfattiga bergsområdena i de norra och västra delarna av
projektområdet uppfyller dessa kriterier. På dessa bergsområden finns det dock områden som har ett större trädbestånd och uppfyller därmed inte kriterierna i enlighet
med skogslagen 10§. Dessa områden och de trädfattigare delområdena bildar dock
en helhet som är betydande för den biologiska mångfalden på projektområdet, varför man har avgränsat denna större bergsområdeshelhet som ett lokalt värdefullt
objekt (klass 4).
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Figur 12.8 Trädfattiga bergsområden i de centrala delarna av projektområdet. Värdeklass 4
(Foto: FCG / Paavo Sallinen).
Kuva 12.8. Vähäpuustoista kallioaluetta hankealueen keskiosassa. Arvoluokka 4 (Kuva: FCG /
Paavo Sallinen).

Gamla skogar: På projektområdet finns inte skogsområden som är betydande med
tanke på naturens mångfald. På området finns mindre skogsskiften som består av
äldre skog, med dessa är huvudsakligen monotyper och planterade i skogsbrukssyfte.
På flygekorrereviret som finns i projektområdets östra delar finns en mindre grupp
hålträd (asp) som är värda att skydda. Dessa träd har inkluderats i avgränsningen
som har gjorts för flygekorrens livsmiljö.
Flygekorrens livsmiljöer: Under terränginventeringarna observerades flygekorrens
livsmiljö i östra delen av projektområdet. Flygekorren har behandlats separat i ett
eget kapitel 14.3.3. Värdeklass 2.
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Figur 12.9. De objekt som har avgränsats som värdefulla områden på projektområdet.
Kuva 12.9. Luontoarvotetut kohteet hankealueella.

12.3.5 Hotade och nära hotade växtarter
Under terrängkartläggningarna observerades inga hotade eller nära hotade växtarter
på projektområdet. I Finlands miljöcentrals databas över arter finns på projektområdet inga observationer av hotade växtarter.
12.4 Konsekvenser av vindkraftparken
Alternativ 1: En vindkraftspark i Nykarleby med 25 vindkraftverk
Vindkraftparken består av vindkraftverk inklusive fundamenten, jordkablar som binder samman kraftverken, elkablar för elöverföringen samt nätverket av servicevägar. Kring vindkraftverken avverkas trädbeståndet på ett område av cirka en hektar.
Trädbeståndet avverkas även på områdena för de nya servicevägarna och man
måste även avverka skog på sidorna av de vägar som skall förbättras.
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På vindkraftverkens byggplatser, områdena för servicevägar och elöverföring orsakar
anläggningen huvudsakligen konsekvenser för vegetationen som kan liknas vid kalhyggen. Dessutom ökar byggandet skogarnas splittring. De förändringar som uppkommer i vegetationen som omger byggplatserna och i artsammansättningen på
dessa områden är som störst genast efter anläggningen. Då ökar det fria utrymmet
för tillväxt och konkurrensförhållandena förändras till följd av att träden avverkas
och ytjorden söndras. Bearbetningen av marken leder till att ursprungliga arter som
t.ex. skogsris och mossor försvinner. Å andra sidan erbjuder den blottade mineraljorden nya växtplatser för flera arter. Speciellt pionjärväxter, som duntrav, kruståtel, piprör, hallon, nickmossa och björnmossor drar nytta av de ökade mängderna
näring och ljus (Reinikainen m.fl. 2000).
Anläggningen av vindkraftparken kan inverka på vattenhushållningen i sådana vattendrag som är belägna nära vindkraftparken. Anläggningen av vindkraftparken bedöms dock inte orsaka sådana indirekta konsekvenser som i betydande mån skulle
förändra vattenförhållandena på projektområdet. En större konsekvens för vattenförhållandena på projektområdet har orsakats av dikningar av de befintliga skogarna
och mossorna.
Skogsbruket som utövas på projektområdet har splittrat de skogsområdena som tidigare har varit enhetliga och även minska andelen skog som är i naturtillstånd. I
samband med vindkraftparker har man tidigare konstaterat att de orsakar mindre
konsekvenser för vegetationen och ekologin då de anläggs i ekonomiskogar än ifall
de skulle anläggas i gamla skogar i naturtillstånd. Vanliga skogsbruksåtgärder, som
gallringar och avverkningar, som utförs i ekonomiskogarna förändrar och splittrar
skogens vegetation i varje fall. Som helhet bedöms att konsekvenserna för vegetationen och vattennaturtyperna av alternativ 1 är små.
I projektalternativ 1 bygger man nya servicevägar på en sträcka av 11 kilometer och
förbättrar befintliga skogsbilvägar på en sträcka av sammanlagt 18 kilometer. För
alla konstruktioner som vindkraftparken består av kommer man att avverka vanlig,
huvudsakligen ung och medelåldrig ekonomiskog på ett område av sammanlagt 43
hektar.
Konsekvenserna som riktas mot naturtyperna bedöms helhetsmässigt vara måttliga.
Alternativ 2: En vindkraftspark i Vörå med 7 vindkraftverk
I projektalternativ 2 bygger man nya servicevägar på en sträcka av fyra kilometer
och förbättrar befintliga skogsbilvägar på en sträcka av sammanlagt 0,9 kilometer. I
alternativ 2 bygger man klart mycket mindre vägar än i de övriga alternativen.
I de mellersta och norra delarna av projektområdet för Storbötet vindkraftpark finns
det värdefulla bergsområden. Dessa bergiga områden förkommer klart i större utsträckning på Vörå kommuns sida av projektområdet än i Nykarleby. Bergsväxtligheten är känslig för slitage och konsekvenserna för bergsväxtligheten bedöms vara
permanenta. Av denna orsak har man minskat mängden kraftverksplatser och servicevägar som placeras på bergsområdena.
Helhetsmässigt bedöms alternativ 2 medföra små konsekvenser för områdets vegetation och vattennaturtyper.
Konsekvenserna som riktas mot naturtyperna bedöms helhetsmässigt vara måttliga.
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Alternativ 3: En vindkraftspark i Nykarleby och Vörå med 32 vindkraftverk
I projektalternativ 3 bygger man nya servicevägar på en sträcka av 18 kilometer och
förbättrar befintliga skogsbilvägar på en sträcka av sammanlagt 13 kilometer. Projektalternativet är störst av de bedömda alternativen och därmed är även dess konsekvenser mest betydande. De sammantagna konsekvenserna för biotoperna är likanande som i alternativen 1 och 2. Det högre antalet kraftverk innebär dock att
arealen som krävs för anläggningen av kraftverken och servicevägarna är större.
Konsekvenserna för vegetationen i vindkraftparksområdet bedöms vara små i det
största alternativet 3. Enligt de preliminära projektplanerna finns inga värdefulla naturobjekt eller hotade naturtyper på vindkraftverkens byggplatser. Motsvarande vegetationstyper, som är mycket vanliga i Finland, förekommer i stor mån även utanför projektområdet. Ur regional synvinkel är arealen av den skog som går förlorad i
sin helhet obetydlig, cirka 1-3 % av hela projektområdets areal.
Konsekvenserna för vegetationen på byggplatserna är permanenta under vindkraftparkens driftskede. I sin helhet uppskattas de dock vara ringa, eftersom arealen på
skogsmarken som upptas av konstruktionerna är mycket liten och konsekvenserna
riktas mot skogsnaturtyper som är mycket vanliga i Finland och vars naturvärden
har blivit utsatta för skogsbruk redan under en längre tid. På vindkraftverkens preliminära byggplatser eller på området för de nya servicevägarna finns inga hotade eller nära hotade naturtyper eller hotade växtarter, vars förändring skulle orsaka betydlig skada för naturens mångfald. I den omedelbara närheten av byggområdena
finns inte heller naturtyper som skulle vara särskilt känsliga för den planerade markanvändningen. Med undantag för byggområdena och kantzonerna förblir skogarna
på projektområdet oförändrade.
Helhetsmässigt bedöms alternativ 3 medföra små konsekvenser för områdets vegetation och vattennaturtyper.
Konsekvenserna som riktas mot naturtyperna bedöms helhetsmässigt vara måttliga.
12.5 Konsekvenser av elöverföringen
Konsekvenserna av elöverföringen på biotoperna är mycket mindre än konsekvenserna för anläggningen av servicevägarna. Inom projektområdet sker elöverföringen
huvudsakligen genom jordkablar som byggs i samband med servicevägnätverket.
Kring den elöverföringsrutt som löper västerut från projektområdet måste man avverka befintlig skog i någon mån. Korridorens bredd är 26-30 meter. Dessutom skall
trädbeståndets tillväxt begränsas på ett område som är 10 meter brett på båda sidorna av ledningsgatan.
På de granskade områdena för elöverföringen finns det inte sådana ur vegetationssynvinkel värdefulla objekt som skulle innebära att det uppkommer betydande konsekvenser för naturens mångfald. De konsekvenser som uppkommer för områdena
som är i ordinär skogsbruksanvändning och för de odlade åkerområdena är enligt
bedömning lindriga. Konsekvenserna är jämförbara med de konsekvenser som uppstår av skogsbruket.
De ledningsgatorna som avverkas måste hållas lågväxta med återkommande avverkningar. Växtligheten på fält- och bottenskikten förändras i och med att ljus- och
fuktighetsomständigheterna förändras; växtarter som tolererar mera ljus gynnas
medan skogsarter viker åt sidan. I enlighet med primärsuccessionen är de första arterna som tar över vegetationen på det avverkade området rörväxter, duntrav och
hallon. De förändringar som sker på mer karga och torra bergsområden är mindre,
men dessa områden är även mer känsliga för slitage vid anläggningen av vindkraftparken. De tunga maskinerna som används vid byggnadsarbetena kan även skada
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vegetationen utanför de direkta ledningsgatorna. Konsekvenserna är som störst på
områden som är känsliga för slitage (bl.a. sumpmarker och karga lavhedar) och
mindre på moskogsområden.
12.6 Lindring av konsekvenserna
Eftersom byggandet av vindkraftparken inte kommer att medföra betydande konsekvenser för vegetationen finns inget påkallat behov av att lindra konsekvenserna. I
den fortsatta planeringen bör dock beaktas att tunga arbetsmaskiner används så litet som möjligt i de egentliga byggplatsernas närmaste omgivning. Konsekvenser
som riktas mot vegetationen kan minskas genom att utföra de markbearbetningsåtgärder som orsakar kraftigt slitage under vindtertid.
12.7 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
I och med att växtlighetsinventeringarna har inriktats på vindkraftverkens preliminära byggplatser, området för servicevägarna och områden som enligt en kartanalys
sannolikt omfattar särskilda naturvärden, har en del av vegetationen på projektområdet granskats på en mer översiktlig nivå. Uppgifterna i registret över hotade arter
är bristfälliga och platsuppgifterna ibland inexakta. Det är möjligt att det på vindkraftparksområdet förekommer hotade eller sällsynta växtarters växtplatser eller naturtyper som inte beaktats i inventeringarna. Växtlighetsbedömningen har dock
gjorts på ett tillräckligt avstånd från vindkraftverkens egentliga byggplatser, för att
de indirekta konsekvenserna av byggandet av kraftverken inte ska nå områden som
är värdefulla med tanke på sin naturmiljö. På områdena som omger de egentliga
byggområdena är konsekvenserna för växtligheten små, och därmed är granskningen av vegetationen synnerligen tillräcklig för vindkraftparksprojektets konsekvensbedömning.
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13 FÅGLAR
13.1 Konsekvensmekanismer
Vindkraftprojektets konsekvenser för fågelfaunan kan indelas i konsekvenser under
anläggningstiden och konsekvenser under driften av kraftverken. Byggandet av
kraftverk och servicevägar splittrar fåglarnas livsmiljö och kan även bryta ekologiska
korridorer. Buller och andra störningar under anläggningstiden kan tillfälligt försämra
häckningsresultaten för fåglar som häckar i projektområdet.
Konsekvenserna under den tid vindkraftparken är i drift gäller både arter som häckar
i näromgivningen och arter som flyttar genom projektområdet. De potentiellt mest
betydande konsekvenserna för fåglarna är kollisioner med kraftverk och kraftledningar samt störningar orsakade av vindkraftverken.
Projektet kan också orsaka konsekvenser i form av störningar på födoområden och
rastplatserna. Konsekvensernas omfattning varierar från art till art beroende på hur
vindkraftsparken ligger i förhållande till olika arters flyttstråk. Fåglarnas väjningsförmåga och kollisionsrisk påverkas också av väderförhållandena, fåglarnas förmåga
att urskilja rotorbladens spetsar samt fåglarnas flygbeteende. De här faktorerna kan
påverka fåglarnas iakttagelseförmåga i förhållande till vindkraftverkens rotorblad.
Kollision med vindkraftverkets konstruktioner resulterar oftast i fågelns död. Risken
för fågelkollisioner påverkas bl.a. av kraftverkets läge samt av fågelpopulationens
storlek och artsammansättning. Kollisionernas effekter på populationsnivå beror på
hur vanlig arten är samt på populationens storlek och artens livscykel. Konsekvenserna är störst för långlivade och sällsynta arter som förökas långsamt, som exempelvis havsörnen.
Enligt en systematisk uppföljning som utförts i Tyskland under åren 1989-2010 är
dagsrovfåglar och måsfåglar de som är mest benägna att kollidera med vindkraftverkens roterande rotorblad. Gäss och svanar kolliderade mer sällan, dock kolliderade även de regelbundet. Tranor kolliderade ytterst sällan. Under tidsperioden fann
man sammanlagt 447 döda rovfåglar, men endast två tranor (Dürr 2010 i Rydell et
al. 2012).
I Smøla i Norge har man observerat flest kollisioner för havsörn och ripa (Bevanger
et al 2010). Hönsfåglar, så som ripa, orre och tjäder har observerats vara kollisionsbenägna med kraftverkens torn (t.ex. Bevanger et al 2010, Zeiler & GrunschachnerBerger 2009, Rydell et al. 2012). De andra artgrupperna kolliderar oftare i de roterande rotorbladen.
Det finns stor variation i hur ofta fåglarna väjer för kraftverken, beroende på bl.a.
lokala omständigheter, väder och artsammansättningen i området. Rovfåglar och
måsar har i vissa fall observerats flyga närmare vindkraftverk än andra arter, medan
gäss och många andra arter normalt väjer i god tid. (Rydell et al. 2012). Enligt
färska data väjer den absolut största delen av fåglarna för vindkraftverk, och endast
1–2 procent av fåglarna ändrar inte sitt beteende efter att vindkraftsparken har
byggts (bl.a. Desholm m.fl. 2006, Whitfield m.fl. 2009, Scottish Natural Heritage
2010).
De visuella störningarna och bullret från vindkraftverken kan skrämma bort fåglar
som förekommer i projektområdet eller i dess närområden. Det finns stora skillnader
i de olika arternas känslighet för störningar. Enligt undersökningar kan framför allt
fåglar som äter, flyttar och övervintrar helt undvika vindkraftområden. Det kan även
ske förändringar i fåglarnas typiska flyttrutter om de befinner sig i den omedelbara
närheten av vindkraftverk. Generellt har det maximala avståndet för störningseffekter orsakade av vindkraftverk i litteraturen uppgetts vara cirka 500 meter, utanför
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vilket inga betydande störningseffekter borde förekomma förutom i undantagsfall.
Till havs når störningseffekterna över ett större område än på land.
13.2 Utgångsdata och metoder
13.2.1 Befintlig information
För att få ett tillräckligt underlag för konsekvensbedömningen utreddes fågelbeståndets nuläge i projektområdet. Uppgifter om fågelbeståndet togs från Finlands tredje
fågelatlas (Valkama m.fl. 2011). Dessutom användes information från Merenkurkun
Lintutieteellinen Yhdistys r.y. och Keski-Pohjanmaan Lintutieteellinen Yhdistys r.y.
Även miljöförvaltningens databas över skyddade arter UHEX och Ringmärkningsbyrån vid Helsingfors universitet har använts som informationskällor.
13.2.2 Uppföljning av vårflyttningen
Med hjälp av utredningen om flyttfåglarna bedöms om det går betydelsefulla flyttlinjer för fågelbeståndet genom projektområdet eller i närheten av området. Fåglarnas
vårflyttningsrutter på projektområdet och i dess närhet utreds i mars-maj 2013 av
två personer under cirka 150 timmar (2 x 75) i terrängen. Uppföljningen av fåglarnas vårflyttning utfördes av biolog, FM Paavo Sallinen från FCG Design och planering
Ab och av Ari Lähteenpää från Merenkurkun Lintutieteellinen Yhdistys r.y. Observationer utfördes bland annat vid flyttningstoppen för fjällvråkar, andra rovfåglar, svanar, tranor och gäss. Tidpunkten för karteringen av vårflyttande fåglar täcker väl in
tid-punkten för huvudflyttningen av de flesta fågelarter.
Vid uppföljningen antecknades arterna, antalet individer, flygriktningen samt på vilken sida och på vilket avstånd fåglarna passerade observationsplatsen. Flyghöjden
bedömdes enligt en tregradsskala, där klass II innebär risk för kollision.


I = flyghöjd 0–60 meter

flyger under rotorhöjd



II = flyghöjd 60–200 meter

flyger i rotorhöjd



III = flyghöjd över 200 meter

flyger över rotorhöjd

13.2.3 Uppföljning av höstflyttningen
År 2012 observerades fåglarnas höstflyttningsrutter på projektområdet och i dess
närhet under sammanlagt 16 dagar och cirka 180 timmar under perioden 15.9–
14.10. Vid uppföljningen antecknades arterna, antalet individer, avståndet och riktningen för passerande fåglar samt flyghöjderna för de fåglar som flyttar genom projektområdet.
Resultaten av uppföljningen av höstflyttningen bedöms ge tillräcklig information av
det fågelbestånd som flyttar genom projektområdet på hösten, av de olika arternas
huvudsakliga flyttningsrutter och av förhållandena mellan antalet individer. Uppföljningen av fåglarnas höstflyttning utfördes av Ari Lähteenpää och Tor Simmons från
Merenkurkun Lintutieteellinen Yhdistys r.y.
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Figur 13.1. Flyttfåglarnas observeringsplatser i förhållande till projektområdet. Vårflyttning
observerades från Munsol och Storbötet. Höstflyttning observerades från Munsol och Rauskas.
Kuva 13.1. Muuttolintujen havainnointipaikat suhteessa hankealueeseen. Kevätmuuttoa havainnoitiin Munsolista ja Storbötetistä. Syysmuuttoa havainnoitiin Munsolista ja Rauskasista.

13.2.4 Utredning av det häckande fågelbeståndet
Det häckande fågelbeståndet utreddes genom linje-, punkt- och kartläggningstaxering (Koskimies & Väisänen 1988), vilket ger en översiktlig bild av de fågelarter som
förekommer i projektområdet och om storleksförhållandet mellan de olika arternas
populationer. Taxeringarna utfördes 20.5., 21.5., 9.6, 10.6. och 11.6.2013. Sammanlagt karterades det häckande fågelbeståndet i cirka 40 timmar. Dessutom karterades hönsfåglars spelplatser 26.3., 27.3. och 9.4.2013.
I karteringen användes två taxeringslinjer som var fem och sex kilometer långa. Linjetaxeringen utfördes i under 9.6. och 10.6.2013 under fåglarnas bästa sångtid tidigt
på morgonen, varvid taxeraren gick längs taxeringslinjen. Fåglar som observerades i
det 50 meter breda huvudstråket och i hjälpstråket utanför detta antecknades. Desssutom utfördes punkttaxeringar på sammanlagt 54 platser på projektområdet, varvid man observerade fåglar i fem minuters tid. De områden som blev utanför linjeoch punkttaxeringen har karterats genom kartläggningstaxering.
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Målet var att i terrängen särskilt lokalisera habitaterna för hotade och sällsynta arter
samt habitaterna för de arter som upptas i bilaga I till fågeldirektivet. Under sommaren observeras även rörelser av fåglar som häckar i området samt eventuella häckande fåglar som flyger över projektområdet på födosök. I utredningen av häckande
fåglar har särskild uppmärksamhet fästats vid att kartlägga eventuella vuxna skogspartier som behövs för att trygga rovfåglars boplatser och deras funktionsduglighet.
Kartläggningen av det häckande fågelbeståndet utfördes av biolog, FM Paavo Sallinen från FCG Design och planering Ab.
13.2.5 Bedömning
Vid bedömningen av betydelsen av konsekvenserna för fåglarna strävar man efter
att bedöma i vilken fysisk och tidsmässig omfattning projektet kan påverka olika arter. Därefter bedöms artbeståndens nuläge och värde ifrån naturskyddets synvinkel.
Mer betonat granskas möjliga störningar för fridlysta fåglar som upptagits i 39 § i
naturvårdslagen. Vid bedömningen utnyttjas internationella och nationella undersökningar om vindkraftens konsekvenser för fåglarna. I arbetet tar man särskilt hänsyn
till skyddade och hotade arter, rovfågelarter samt arterna i bilaga I till EU:s fågeldirektiv. Dessutom bedöms projektets konsekvenser för de olika arternas livsmiljöer.
Inga kollisionsmodeller för fågelbeståndet gjordes för Storbötet projektområde. Resultaten av kollisionsberäkningar som har gjorts i samband med MKB-förfaranden för
vindkraftsparker är ofta tämligen låga, såvida det på projektområdet inte har upptäckts väldigt många flyttande fåglar eller fåglar som flyger till sina födområden genom vindkraftsområdet. Endast en synnerligen liten del av fåglar observerade i flyttinventeringen flög över eller mot projektområdet. Antalet flyttfåglar som har observerats vid utredningarna om vår- och höstflyttningen på projektområdet i Storbötet
är inte särskilt stort och därför skulle inte modeller ge något mervärde för bedömningen av flyttfågelkonsekvenserna. Dessutom hade man bara kunnat göra modellerna för ett tämligen begränsat artbestånd.
Enligt studier i Europa och Nordamerika kolliderar 2,3 fåglar i genomsnitt per år med
ett vindkraftverk (Rydell m.fl. 2012). I den kollisionsstatistik som presenteras i litteraturen förekommer likväl stora variationer: från 0,01 individ till drygt 60 individer
per år och kraftverk (bl.a. Lucas m.fl. 2007 , BirdLife Finland 2010). Där det finns
mycket fåglar och kraftverken har placerats i närheten av flygrutter i flitig användning kan kollisioner inträffa mycket ofta. I fråga om Storbötet projektområde har
man beslutat sig för att använda antagandet om att 2,3 fåglar kolliderar med ett
vindkraftverk per år (Rydell m.fl. 2012). Uppskattningen omfattar rörligheten hos
hela fågelbeståndet under året och är i många fall större än resultatet av kraftverksspecifika kollisionsmodeller. På grund av starka västanvindar kan fåglarnas flyttstråk
förskjutas österut och då kan fler fåglar flytta genom Storbötet vindkraftsområde
under vissa år än vad nu har observerats.
13.3 Nuläge
13.3.1 Det häckande fågelbeståndet
Allmän beskrivning enligt förhandsuppgifter
Enligt Finlands tredje fågelatlas (Valkama m.fl. 2011) ligger projektområdet i fyra
rutor: 703:327 Uusikaarlepyy Pensala, 703:328, Uusikaarlepyy Keppo, 702:328,
Kauhava Hanhimäki, och 702:327 Oravainen Kimo. En rutans storlek är 10x10 kilometer. De häckande arterna består mest av typiska och allmänna fågelarter för
skogsbruksområden. Eftersom projektområdet ligger på så många atlasrutor, kan
man inte härleda mycket om projektområdets fågelbestånd på grund av deras information. Det är dock värt att notera vilka skyddsvärda fågelarter saknar från alla
fyra atlasrutorna. Till exempel, det är nämnvärt att fiskgjuse eller havsörn inte häck-
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ar (säkert eller sannolikt) inom atlasrutorna. De säkra häckande rovfåglarna i rutorna är tornfalk, ormvråk, blå kärrhök, sparvhök och duvhök. Sannolikt häckande
rovfåglar i rutorna är fjällvråk, stenfalk och lärkfalk. Andra nämnvärda arter som säkert eller sannolikt häckar inom rutorna är till exempel tjäder, orre, rapphöna och
lavskrika.
Uppgifter från Ringmärkningsbyrån innehöll inte häckande eller ringmärkta fågelarter
med skyddsstatus inom eller nära projektområdet mellan 2005-2012.
Häckande fågelbeståndet 2013
Det häckande fågelbeståndet i projektområdet består främst av i Finland vanliga och
rikligt förekommande skogsfåglar. I samband med häckfågelstaxeringarna och de
övriga terränginventeringarna i Storbötet observerades sammanlagt 50 olika arter
som tolkades häcka på området. Totalt 36 olika fågelarter observerades i linjetaxeringen och 46 arter i punkttaxeringen. De mest förekommande arterna inom projektområdet är också bland arter som är nationellt mest förekommande.
De vanligaste fågelarterna som observerades under punkttaxeringarna var lövsångare, bofink och trädpiplärka. Dessa tre arter utgjorde sammanlagt cirka 61 % av de
häckande paren i punkttaxeringen.
Tabell 13.1. De vanligaste häckande fågelarterna på projektområdet enligt punkttaxeringsresultaten.
Taulukko 13.1. Yleisimmät hankealueella pesivät lintulajit pistelaskennan tulosten perusteella.
Art
Dominans (%)
Lövsångare (Phylloscopus trochilus)

27,81

Bofink (Fringilla coelebs)

21,10

Trädpiplärka (Anthus trivialis)

13,81

Gulsparv (Emberiza citrinella)

3,75

Grönsiska (Carduelis spinus)

3,35

Rödhake (Erithacus rubecula)

3,16

Talgoxe (Parus major)

2,56

Ringduva (Columba palumbus)

1,97

Gransångare (Phylloscopus collybita)

1,78

Kungsfågel (Regulus regulus)

1,58

Tabell 13.2. De tio mest frekventa häckade fågelarterna på projektområdet enligt linjetaxeringar.
Taulukko 13.2. Kymmenen hankealueella tiheimmin pesivää lintulajia linjalaskennan mukaan.
Art
Täthet (par / km2)
Dominans (%)
Bofink (Fringilla coelebs)

45,41

28,76

Lövsongare (Phylloscopus trochilus)

31,91

20,21

Trädpiplärka (Anthus trivialis)

18,97

12,01

Rödhake(Erithacus rubecula)

6,69

4,24

Tofsmes (Parus cristatus)

5,85

3,71

Gulsparv (Emberiza citrinella)

4,91

3,11

Gransångare (Phylloscopus collybita)

4,87

3,09

Talgoxe (Parus major)

4,30

2,72

Kungsfågel (Regulus regulus)

4,25

2,70

Svartvit flugsnappare (Ficedula hypoleuca)

4,21

2,67
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Utifrån resultaten av linjetaxeringarna är den genomsnittliga tätheten av det häckande beståndet på Storbötet projektområde cirka 158 par per kvadratkilometer, vilket motsvarar medeltalet för regionen (Väisänen m.fl. 1998). Generellt motsvarade
det häckande fågelbeståndet på projektområdet en för Finlands skogsfågelbestånd
vanlig sammansättning. De tio mest frekventa observerade arterna stod för 80 % av
alla observationer.
13.3.2 Skyddsvärda häckande fågelarter
Vid häckande fågelkarteringarna påträffades nio fågelarter som är nära hotade eller
upptagna i fågeldirektivens bilaga I. Av dessa klassificeras orre, tjäder, göktyta,
grönsångare och rosenfink som nära hotade (NT). Av dessa arter ingår sångsvan,
järpe, orre, tjäder, trana och spillkråka i fågeldirektivet.
Tabell 13.3. Skyddsvärda arter på projektområde.
Taulukko 13.3. Suojelullisesti arvokkaat lajit hankealueella.
Art
Skyddsstatus*
Sångsvan (Cygnus cygnus)
dir., EVA
Järpe (Bonasa bonasia)
dir.
Orre (Tetrao tetrix)
NT, dir., EVA
Tjäder (Tetrao urogallus)
NT, dir., EVA, RT
Trana (Grus grus)
dir.
Storspov (Numenius arquata)
EVA
Göktyta (Jynx torquilla)
NT
*Spillkråka (Dryocopus martius)
dir.
N
Rödstjärt (Phoenicurus phoenicurus)
EVA
TGrönsångare (Phylloscopus sibilatrix)
NT
Rosenfink (Carpodacus erythrinus)
NT
N

Antal par
1
2
4
3
1
1
1
1
6
5
1

*NT = nära hotade, dir. = fågeldirektivens bilaga I, EVA = Internationell ansvarsart
för Finland, RT = Regionalt hotade i Mellanboreala zonen, Österbottens kust.
13.3.3 Viktiga områden för fågelbeståndet
IBA-områdena, dvs. internationellt viktiga fågelområden, är BirdLife Internationals
projekt för att identifiera och skydda viktiga fågelområden. I världen har cirka 10
000 internationellt viktiga fågelområden identifierats. Dessa är viktiga också för den
övriga biologiska mångfalden. Av områdena ligger 97 stycken i Finland (Heath &
Evans 2000). De IBA-områden som finns i närheten av projektområdet ingår i motsvarande FINIBA-områden.
FINIBA-områdena är viktiga fågelområden i Finland. Områdena har valts ut utifrån
kartläggningar som gjorts av Finlands miljöcentral och BirdLife Finland (Leivo m.fl.
2001). FINIBA-projektet är inte ett skyddsprogram, men största delen av FINIBAområdena hör till skyddsprogrammet för fågelvatten eller förslag till Natura 2000nätverket.
Det finns två FINIBA-områden, Oravaisenlahti och Monässundet, på under 20 kilometers avstånd från projektområdet. På cirka 25 kilometers avstånd från projektområdet finns dessutom två FINIBA-områden, Uudenkaarlepyyn saaristo och Merenkurkun saaristo, som hör ytterligare till internationellt viktiga fågelområden (IBA) (Figur
13.2).

PROKON Wind Energy Finland Oy
FCG Design och planering Ab

Storbötet vindkraftpark
MKB-BESKRIVNING

Figur 13.2. Internationellt viktiga fågelområden (IBA) och viktiga fågelområden i Finland (FINIBA) på cirka 20 kilometers avstånd från projektet.
Kuva 13.2. Kansainvälisesti tärkeät lintualueet (IBA) ja Suomen tärkeät lintualueet (FINIBA)
noin 20 kilometrin säteellä hankkeesta.

Oravaisenlahti (FINIBA 730071)
Oravaisfjärden FINIBA-område är en grund havsvik som präglas av sandbankar och
små skär. Området ligger på cirka 8,5 kilometer väster om projektområdet i Vörå.
Området är 77 hektar stort men området är inte skyddat (0 %). Arter som förekommer i området är bl.a. silltrut och gråtrut (cirka 1500-3000 individer om våren).
Monässundet (FINIBA 730072)
FINIBA-området Monässundet ligger på cirka 19 kilometer nordväst om projektområdet i Nykarleby. Området är en havsvik som tränger sig långt in i inlandet i Nykarlebys södra kust. På FINIBA-området förekommer skrattmåsen (cirka 5 000 – 8 000
individer) under höstflyttningen. Området är 53 hektar och inga delar av området
har skyddats (0 %).
Uudenkaarlepyyn saaristo (FINIBA 730038)
FINIBA-området Nykarleby skärgård ligger som närmast på cirka 22 kilometers avstånd mot nordväst från Storbötet projektområde i Nykarleby. Området är 7707
hektar stort skärgårdsområde som omfattar delar av mittersta och yttre skärgården.
FINIBA-området har skyddats i sin helhet (100 %). På området häckar bl.a. silltrut
och skräntärna. Området är detsamma som IBA-området Nykarleby skärgård (IBA
044).
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Merenkurkun saaristo (FINIBA 730038)
FINIBA-området Kvarkens skärgård är ett enormt och mångformigt skärgårdsområde i mittersta delarna av Bottenviken i Vasa, Nykarleby, Malax och Korsholm.
Kvarkens skärgård ligger som närmast på 25 kilometers avstånd från Storbötet projektområde mot väst och nordväst. Området är i sin helhet 223 652 hektar stort och
omfattar naturskyddsområden, skyddsprogram för fågelvatten, Natura 2000områden och skyddsprogram för stränder. FINIBA-området har skyddats till största
delen (61-90 %). På området finns ett rikt fågelbestånd och på området häckar bl.a.
gravand och svärta. Vårflyttande fåglar på området är bl.a. knölsvan och storlom
och höstflyttande fåglar bl.a. sjöorre och svärta. Området är detsamma som IBAområdet Kvarkens skärgård (IBA 045).
Tabell 13.4. FINIBA-områden i närheten av projektområdet (BirdLife Finland 2014).
Taulukko 13.4. FINIBA-alueet hankealueen läheisyydessä (BirdLife Finland 2014).

Namn

Kod

Kommun

Kriteriearter
(st.)

Areal
(ha)

Avstånd
(km)

Oravaisenlahti

730071

Vörå

2

77

8,5

Monässundet

730072

Nykarleby

1

53

19

Uudenkaarlepyyn
saaristo

730038

Nykarleby

2

7707

22

Merenkurkun
saaristo

730038

Vasa, Nykarleby,
Malax, Korsholm

22

223

25

BirdLife Finland har tillsammans med sina lokala föreningar påbörjat MAALI-projektet
för att identifiera på landskapsnivå viktiga fågelområden. MAALI-områdena är en utvidgning på landskapsnivå av IBA- och FINIBA-områdena. När projektet är färdigt
kommer MAALI-områdena att komplettera FINIBA- och IBA-områdena. Möjliga
MAALI-områden kommer att tas i beaktande i fortsatta planeringen. I skrivande
stund kommer bedömningen dock att grunda på FINIBA- och IBA-områdena.
13.3.4 Flyttfåglar
Allmänt
Bottniska vikens kustregion är känd som en viktig flyttrutt för fåglarnas vår- och
höstflyttning. Varje höst flyttar hundratusentals fåglar genom området till sydliga
övervintringsplatser. Tättingarnas, tranornas och dagrovfåglarnas flytt koncentreras
ofta tydligare över det österbottniska fastlandet, där deras flygrutter, förutom av
kustlinjen även styrs av andra linjer, såsom åsar, breda åfåror och stora låglänta
åkerområden (Ijäs & Yli-Teevahainen 2010).
Vid fältobservationerna under höstflyttningen år 2012 iakttogs totalt cirka 26 000
flyttande fåglar av 43 olika arter vid de tre observationsplatserna intill Storbötet projektområde. Livligast var flytten från mitten av september till början av oktober.
Största delen av de fåglar som observerades under uppföljningen av höstflyttningen
var småtättingar och trastar (75 %), men också tranor, måsar, ringduvor, kajor och
gäss observerades i större mängder.
Under observationerna av vårflyttningen 2013 iakttogs cirka 5 000 flyttande fåglar
som representerades av 59 olika arter. Observationerna omfattar närmast observat-
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ioner av flyttande medelstora och stora fågelarter eftersom små sparvfågelarter
såsom finkarnas flytt antecknades inte i omfattande utsträckning på våren. Den livligaste säsongen inföll i mars–april och i maj var den synliga flyttningen ovanligt liten.
Bland arter som klassificerats som hotade observerades ormvråk (VU, sårbar), bivråk (VU), blå kärrhök (VU), havsörn (VU), pilgrimsfalk (VU) och stenskvätta (VU).
Bland nära hotade (NT) arter observerades sädgås, skrattmås, smålom, storskrake,
småskrake och ängspiplärka.
Av alla observerade fåglar flög endast cirka 17 procent på kollisionshöjd på våren
och 12 procent på hösten. Jämfört med andra flyttfågelutredningar som har utförts i
Österbottens kust de senaste åren, var den observerade flyghöjden för de flesta fågelarter märktbart låg.
De arter som flög procentuellt sett mest inom kollisionshöjd (50-200 meter) under
vår- och höstflyttningen var kråkfåglar (48 %), måsar (40 %), gäss (32 %) och tranor (37 %). Av de större fågelarterna hade svanarna genomsnitt den lägsta flyghöjden; nästan 95 procent av alla svanar observerades flyga under 50 meters höjd. Duvor (78 % under 50 meter) och vadar (80 % under 50 meter) flyttade också på
mycket låg höjd.
Åkrarna västerut om projektområdet vid Munsala å erbjuder en naturlig nord-sydlig
flyttrutt för vissa arter, som till exempel gäss, svanar, tranor och dagrovfåglar. Ådalen fungerar som styrlinjen som styr flyttningen av de stora flyttfåglarna. Dessutom
flyttar också en del av sädgäss, rovfåglar och tranor årligen närmare kusten. Huvudflytten för många sjöfågelarter till exempel måsar, änder, lommar, allfåglar och sjöorren går över det öppna havet eller längs kusten. Man bör dock minnas att fåglarnas flyttrutter och flyghöjder varierar stort från år till år, och resultaten av flyttfågelutredningar bör därför tolkas som ett urval av flyttningen under ett år.
Speciellt på hösten erbjuder åkrarna i Tallbacka, Österby och Pensala en rast- och
födoplats för tranor, svanar, måsar och särskilt för grågäss. Grågässens viktiga rastoch födoområdena ligger några kilometer västerut och nordväst om projektområdet.
Gässens öst-västliga flygrutt från övernattningsplatserna i skärgården till födoområden följer åkerområden mellan Ånäs och Österby. Under de bästa dagarna i slutet av
augusti 2013 räknades det upp till 800-900 grågäss flyga dagligen österut från
Oravaisfjärden till åkrarna. Den viktigaste flyttrutten ligger söder om Storbötet projektområde och flygrutten korsar inte med projektområdet.
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Figur 13.3. Rutter och flygriktningar för flyttande gäss, svanar och tranor hösten 2012 i förhållandet till projektområdet.
Kuva 13.3. Muuttavien hanhien, joutsenten ja kurkien lentosuunnat syksyllä 2012 suhteessa
hankealueeseen.
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Figur 13.4. Rutter och flygriktningar för flyttande gäss, svanar och tranor våren 2013 i förhållandet till projektområdet.
Kuva 13.4. Muuttavien hanhien, joutsenten ja kurkien lentosuunnat keväällä 2012 suhteessa
hankealueeseen.
Tabell 13.5. Antal fåglar av arter eller artgrupper observerade under vår- och höstflyttningen
(antal observerade individer och skyddsstatus: VU = sårbar, NT = nära hotad, D= art enligt
bilaga I till fågeldirektivet).
Taulukko 13.5. Kevät- ja syysmuuttoseurannoissa havaittujen lajien tai lajiryhmien lintumäärät (havaitut yksilömäärät ja suojelustatus: VU= vaarantunut, NT=silmälläpidettävä,
D=lintudirektiivin liite I).
Artgrupp

Gäss

Svanar

Art

Spec.

Gås (artgruppen)
Bläsgås
Grågås
Spetsbergsgås
Grå gås (släktet)
Sädgås
Kanadagås
Vitkindad gås
Sångsvan
Svan (släktet)

Anser/Branta
Anser albifrons
Anser anser
Anser brachyrhynchos
Anser sp.
Anser fabalis
Branta canadensis
Branta leucopsis
Cygnus
Cygnus sp.

Skyddsstatus

NT
D
D

Vår 2013

Höst 2012

43
2
71
3
39
1118
1

25

437
3

79
100
941
40
840
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Art

Spec.

Enkelbeckasin
Storspov

Gallinago gallinago
Numenius arquata

Liten vadare (artgruppen)
Ljungpipare
Gluttsnäppa
Skogsnäppa
Rödbena
Tofsvipa
Trana
Skogsduva
Ringduva
Gråtruta
Fiskmås
Silltrut
Sjötruta
Skrattmås
Havsörn
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Blå kärrhök
Stenfalk
Pilgrimsfalk
Tornfalk
Bivråk
Lomfågel (släktet)
Smålom
Gräsand
Knipa
Storskrake
Småskrake
Storskarv
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Nötskrika
Nötråka
Skata
Större hackspett
Lärka
Änspiplärka
Trädpiplärka
Sidensvans
Grönfink
Gulsparv
Dvärgspar/Videsparv
Bofink
Ladusvala
Varfågel
Sädesärla
Stenskvätta
Blåmes
Liten sparvfågel
Snösparv
Järnsparv
Stare
Rödvingetrast
Trast (släktet)

PK
Pluvialis apricaria
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Tringa totanus
Vanellus vanellus
Grus grus
Columba oenas
Columba palumbus
Larus argentatus
Larus canus
Larus fuscus
Larus marinus
Larus ridibundus
Haliaetus albicilla
Accipiter nisus
Buteo buteo
Buteo lagobus
Circus cyaneus
Falco columbarius
Falco peregrinus
Falco tinnunculus
Pernis apivorus
Gavia sp.
Gavia stellata
Anas platyrhynchos
Buchephala clangula
Mergus merganser
Mergus serrator
Phalacocorax carbo
Corvus monedula
Corvus frugilegus
Corvus corone cornix
Corvus corax
Garrulus glandarius
Nucifraca caryocatactes
Pica pica
Dendrocopos major
Alauda arvensis
Anthus pratensis
Anthus trivialis
Bombycilla garrulus
Carduelis chloris
Emberiza citrinella
Emberiza pusilla / E. rustica
Fingilla coelebs
Hirundo rustica
Lanius excubitor
Motacilla alba
Oenanthe oenanthe
Parus caeruleus
PL
Plectrophenax nivalis
Prunella modularis
Sturnus vulgaris
Turdus iliacus
Turdus sp.
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Skyddsstatus

Vår 2013

Höst 2012

7
51

D

D
D

VU
NT
VU
VU
VU
VU
VU
D
NT, D

NT
NT

1
8
1
8
1
448
376
4
611
4
109
19
1
890
16
7
4
9
3
1
1
10
1
3
19
3
2
2
5

59

1
794
587
4
1427

10
3
9
13
2
1
1
2
1

275
15

1076
2
6
15
5

NT

VU

1
35
8
2
11
17
10
1
26
1
9
1
56
1
1
143
85

308
28
79
61
1
1
462

977
10
80
67
8
2
1
671

2733
20
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Art

Spec.

Björktrast
Talltrast
Dubbeltrast
Orre

Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus viscivorus
Tetrao tetrix

100

Skyddsstatus

Vår 2013

Höst 2012

223
1
6
7
5015

14308
1
26123

Trana
På hösten samlas huvudgrupperna av tranor på åkrarna vid västkusten innan de flyttar söderut, i allmänhet mellan mitten av september och början av oktober. Ofta
kulmineras höstflytningen i en stor flyttdag, så att dagssumman kan bli 3 000-7 000
flyttande tranor. I allmänhet följer tranornas huvudflyttning noggrant kustlinjen.
Tranornas viktigaste rast- och födosökområden vid västkusten är Söderfjärdens åkrar, som ligger cirka 50 kilometer sydväst om Storbötet projektområde. I närheten
av projektområdet flyger tranornas flyttflockar mot rastområden i sydväst.
Under höstflyttningen år 2012 observerades sammanlagt 800 tranor. De flesta tranorna observerades flytta förbi projektområdet på dess västra sida, mest i rak riktning söderut. Det indikerar att åkerområden vid Munsala å på något styr sett tranornas flyttning i närheten av projektområdet. Enligt utredningar finns det inga särskilt
viktiga vilo- eller födoområden för tranor i närheten av Storbötet.
Cirka 9 000 – 13 000 tranor flyttar på hösten över Kvarken från Sverige till Finland.
Flyttrutten för de tranor som flyttar från Sverige till Finland svänger huvudsakligen i
riktning med Österbottens kust först söder om Vasa och sålunda sker inte huvudflytten genom projektområdet. Genom Mellersta Österbottens kust har uppskattats
flytta på hösten cirka 3 000 tranor från Norra Österbotten, av vilka cirka en fjärdedel
observerades i inventeringen.
Under vårflyttningen år 2013 observerades färre tranor än under hösten (drygt 400).
Liksom hösten observerades de flesta tranorna flytta några kilometer väster om projektområdet.
Under normala vårar flyttar cirka 3 000 – 5 000 tranor över Kvarken till Sverige,
men dessa avtar huvudsakligen över Kvarken före Storbötet projektområde. En del
av de tranor som flyttar mot norr anländer under vårens flytt till kusten i riktning
från Kauhava, vilket medför att inte heller deras flygrutt styrs genom projektområdet.
Av de tranor som observerades under flyttningsperioderna flög endast 35 % inom
kollisionshöjd (60-200 m) under hösten och motsvarande 41 % under våren. Över
50 procent av tranor flög under kollisionshöjd (< 60 m) under hösten. Flyghöjden för
de tranor som observerades i Storbötets område var märkbart lägre än allmänt. Man
känner inte till exakt varför tranorna flög så lågt. En del av fåglarna har dock möjligen lyft eller landat på någon av närområdets åkrar för att vila.
Enligt information erhållen av Oravaisnejdens Naturarveklubb r.f.:s representant i
mötet av uppföljningsgruppen 11.9.2014 finns observationer om ungfåglar som uppehåller sig på Paljakmossen söder om projektområdet efter vårflyttningen. Större
mängder av ungfåglar har även enligt en markägare observerats vårsommaren 2014
på potatisodlingar i Pensala. Dock finns inga rikliga observationer om tranor från
detta området i BirdLife Finlands öppen Tiira-fågeldataservice (www.tiira.fi). Ungfåglarnas eventuella vistelse på Paljakmossen kan vara behövligt att utredas närmare
när projektet framskrider.
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Figur 13.5. Tranor (Grus grus) flyttar typiskt på klart väder och mycket högt (Foto: FCG / Tiina Mäkelä).
Kuva 13.5. Kurjet (Grus grus) muuttavat tyypillisesti kirkkaalla säällä ja hyvin korkealla (Kuva: FCG / Tiina Mäkelä).

Gäss
Under höstflyttningen 2012 observerades nästan 1 200 gäss (huvudsakligen sädgås
och grågås). De observerade sädgässens huvudflyttning koncenterades väster om
projektområdet och deras flytt följde åkerområden vid Munsala å söderut och Pensala-Jeppovägen sydväst. Nästan alla gäss flyttade utanför projektområdet. Grågäss
flyttar främst närmare kusten. Nästan alla observerade grågäss (cirka 100 individer)
flög i öst-västlig riktning till sina födoområden vid Tallbacka, Österby och Pensala
åkerområden. Under de bästa dagarna i slutet av augusti 2013 räknades det upp till
800-900 grågäss flyga dagligen österut från övernattningsställen i Oravaisfjärden till
åkrarna. Den viktiga flyttrutten för gässen ligger väster om Storbötet projektområde
och huvudflyttrutten går inte över projektområdet.
Under vårflyttningen observerades aningen mera gäss än under hösten (nästan 1
300 individer). En stor del av sädgässen kommer till Sydösterbotten från födoområden i Sverige och flyger då rakt över Bottenhavet. Flyttet styrs starkt mot nordost,
flera kilometer västerut från projektområdet. Gässens flytt fördelar sig dock på en
ganska vid front. Liksom på hösten observerade största delen av sädgässen flytta
väster om projektområdet också på våren.
Via Österbotten och Mellersta Österbotten flyttar på våren enligt uppskattning 10
000–20 000 sädgäss och cirka 6 000 – 8 000 grågäss (Nousiainen & Tikkanen 2013).
På hösten är antalet flyttande individer ännu större. De säd- och grågäss som observerades flytta i förhållandet till projektområdet under våren och hösten motsvarar
endast några procenter av den årliga flyttningen längs kusten. Endast en liten del av
den observerade flytten gick över projektområdet.
Av alla gäss som observerades under flyttningen flög endast 31 % på kollisionshöjd.
De övriga gässen flög antingen över (13 %) eller under (54 %) rotorbladens höjd.
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Flyghöjden var naturligt mycket låg speciellt för de födosökande sädgässen på åkerslätterna väst och nordväst om projektområdet.

Figur 13.6. Sädgäss (Anser fabalis) och tundragässa (Anser albifrons) (Foto: FCG / Tiina Mäkelä).
Kuva 13.6. Metsähanhia (Anser fabalis) ja tundrahanhia (Anser albifrons) (Foto: FCG / Tiina
Mäkelä).

Svanar
Under höstflyttningen 2012 observerades cirka 840 sångsvanar. Alla svanar observerades väster och norr om projektområdet där deras flytt riktade sig mot sydost och
söder men märkbart också mot öst och väst.
Några svanar samlas på hösten för att vila på de flacka åkerområdena vid Österby,
varifrån de på kvällen förflyttar sig till kusten för att övernatta. Antalet vilande svanar som observerades på åkrarna var ganska litet, men andel svanar som observerades flytta mot östlig riktning var över 70 procent (ungefär 600) av alla svanar som
observerades under höstperioden. Viloområden för de svanar som vilar under flytten
finns troligen på Oravaisfjärden, varifrån de observerades förflytta sig mot öst till åkrarna i Österby för att söka föda. Den observerade flygrutten för fåglarna är i sin
helhet belägen väster om projektområdet och svanarna flyger därmed inte i betydande mängder över projektområdet.
Sångsvanar flyttar mycket sent på hösten. Ofta samlas de i flockar på åkrarna först i
oktober och flyttar söderut endast under oktober–november. Därför skulle antalet
observerade sångsvanar sannolikt ha varit större om de aktiva observationerna hade
fortsatt längre in på hösten. En del av sångsvanarna flyttar också långt ute över
öppna havet (Nousiainen 2008). Under flyttobservationerna sågs inga knölsvanar eller mindre sångsvanar.
Flera tusentals sångsvanar flyttar via Kvarken varje vår (Nousiainen & Tikkanen
2013). Sångsvanens huvudrutt vid flyttningen går över fastlandet längs strandlinjen
men Sångsvanens flytt fördelar sig på en ganska bred front i Kvarkens skärgårds
kustzon. (Nousiainen & Tikkanen 2013). Liksom sädgässen flyttar en del av svanar
till Sydösterbotten från i Sverige och flyger då över Bottenhavet. Under vårflyttningen observerades något mindre svanar än under hösten. Under vårflyttningsobservationen passerade ungefär 440 svanar projektområdet. Svanarnas flytt lokaliserades
liksom under hösten till den västra sidan av projektområdet. I huvudsak riktades
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svanarnas vårflytt mot norr i närheten av projektområdet, men delvis även mot
nordväst. Svanarnas huvudgrupp passerar troligtvis projektområdet på den västra
sidan.
Sångsvanarna observerades flyga i genomsnitt på mycket låg höjd i förhållandet till
projektområdet. Över 95 % flög under rotorbladens höjd och endast 5 % på kollisionshöjd.

Figur 13.7. Sångsvanen (Cygnus Cygnus) rastar ofta på åkerområden under flyttningen (Foto:
FCG / Tiina Mäkelä).
Kuva 13.7. Laulujoutsen (Cygnus Cygnus) levähtää muuttomatkallaan usein peltoalueilla (Kuva: FCG / Tiina Mäkelä).

Havsörnar
Havsörnar flyttar främst längs kusten. Man har uppskattat att det via den nordöstra
kusten vid Vasa mot Mellersta Österbotten årligen flyttar cirka 500-600 havsörnar
(Nousiainen & Tikkanen 2013). På Kvarkens ornitologiska förenings område rör det
sig under tidpunkten för flytt även rikligt med havsörnar som flyttar till Sverige och
tillbaka till Finland på hösten. Totala flyttmängd havsörnar har uppskattats till cirka 1
000 individer. T.o.m. 50 % av alla fåglar som rör sig på Kvarkenområdet förflyttar
sig årligen över havet till Sverige och tillbaka (Nousiainen & Tikkanen 2013).
Under höstflyttningen gjordes tio observationer av havsörnar. Fyra individer observerades flyga i sydliga riktningar. Övriga havsörnar hade lokala beteendemönster
d.v.s inte flyttande individer.
Under vårflyttninsperioden observerades arten 16 gånger. Uppskattningsvis 10 av
observationerna gällde lokala (inte flyttande) havsörnar. Havsörnen flyttar tidigt på
våren och man observerar oftast vårens flyttoppar under mars och början av april,
varför havsörnens flytt redan hade inletts vid tidpunkten för vårflyttsobservationerna
inleddes år 2013. En del av de flyttande havsörnarna har därmed troligen inte observerats under våren.
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Det är alltid svårt att fastställa örnarnas flyttstråk, då arterna vid sin flyttning utnyttjar det lyft som varmare luftströmmar ger och därmed kan flyttstråken variera
märkbart från år till år (Nousiainen 2013). Dessutom bör observeras att en del av
observationerna möjligen gäller samma individer vilka flyger inom närområdet under
flera dagar.
Häckande havsörnar är stannfåglar som håller sig inom sina revir året om.
Kringströvande örnar rör sig på området året runt, eftersom fåglar som inte häckar
samt ungfåglar inte är bundna till något häckningsrevir. Det är alltid svårt att särskilja mellan flyttande, lokala och kringströvande havsörnar. På basen av observationerna kan man dock anta att det inte finns någon betydande flyttrutt för havsörnen i närheten av projektområdet.
Av de havsörnarna som observerades under flyttningen flög 42 % på kollisionshöjd
(60-200 m). Havsörnen är dock en fågelart som använder i varierande grad olika
flyghöjden.

Figur 13.8. Hävsörnens (Haliaeetus albicilla) huvudflyttstråk följer havskusten i Österbotten.
Kuva 13.8. Merikotkan (Haliaeetus albicilla) päämuuttoreitit seurailevat Pohjanmaalla merenrannikkoa.

Dagrovfåglar
Under höst- och vårflyttens fältdagar observerades totalt 27 medelstora cirklande
rovfåglar (ormvråk, bivråk eller fjällvråk). Antalet är mycket litet jämfört med toppnoteringarna vid kusten. Av dessa rovfåglar flög ungefär hälften på kollisionshöjd
och de övriga flög under rotorbladens höjd. Nästan alla flyttade väster om projektområdet.
Den flyttande rovfågelart som flyttar som rikligast längs med Kvarkens kust är fjällvråk, vars flytt riktas mot norr och nordväst. En betydande andel av fjällvråkarna
korsar på våren den Bottniska viken över Kvarken mot nordväst, då Replots omgivning utgör en central flaskhals vid fjällvråkarnas flyttrutt (Nousiainen & Tikkanen
2013). Enligt Kvarkens ornitologiska förening har man uppskattat att det i nuläge
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flyttar 1 000-2 000 individer genom Österbotten. Vid Storbötet sker en betydande
andel av fjällvråkens flytt längre ut vid kusten och skärgården, och fåglarna passerar
vindkraftsområdet på den västra och nordvästra sidan på våren och hösten.
Övriga arter
Ringduvor samlas till stora flockar på hösten. Största flyttande mängder sågs på
hösten under senare hälften av september. Totalt observerades cirka 600 ringduvor
både på hösten och på våren. Cirka en femtedel av alla duvor flög på kollisionshöjd
och de övriga duvorna flög under rotorbladens höjd.
Av kråkfåglarna sågs betydande flyttningar endast hos kajan som på hösten samlas i
stora flyttflockar. På hösten observerades drygt tusen kajor. Flyttningen av kajor är
tydligen starkast vid kusten. Ungefär 56 % av kajorna flög på kollisionshöjd och de
övriga under det.
Hos vadarna var flyttningen mycket liten under fältdagarna. På hösten sågs endast
några vadarfåglar, huvudsakligen ljungpipare (cirka 60). På våren sågs flyttande
flockar endast av storspov och tofsvipa. Totalt observerades 450 flyttande tofsvipor
och cirka 50 storspovar som flyttade i en bred front men mest till väster om projektområdet. Odlingsfälten väster och nordväst om projektområdet styr flytten för vadare i viss mån.
Antal flyttande andfåglar var relativt obetydlig. Under höstflyttningen observerades
ungefär 270 gräsänder som flyttade huvudsakligen i öst-västlig riktning. Lomfåglarna flyttar över det öppna havet och under vårflyttningen påträffades bara fyra lomfåglar. Liksom lommar flyttar de flesta sjöfåglar främst i den yttre skärgården och
längre ut över havet.
Måsfåglar observerades rikligt både under höst- och vårflyttningen. På hösten observerades mest fiskmåsar (över 1 400 individer). På våren observerades mest skrattmåsar (över 890 individer). Av de måsar som observerades under höst- och vårflyttningen flög cirka 44 % på kollisionshöjd. Också måsar använder åkerområden vid
Tallbacka-Österby-Pensala som födoplats. Måsar flyger dagligen från Oravaisfjärden
till födoplatser längs åkrar norr och nordväst om projektområdet.
13.4 Konsekvenser av vindkraftparken
13.4.1 Det häckande fågelbeståndet
Alternativ 1: En vindkraftspark i Nykarleby med 25 vindkraftverk
Utifrån utredningen av det häckande fågelbeståndet består det häckande beståndet i
projektområdet främst av i Finland vanliga och rikligt förekommande skogsfåglar. I
alternativ 1 uppgår det område som konstruktionerna av vindkraftparken upptar till
43 ha. Utgående från att tätheten är 158 häckande par per kvadratkilometer kommer därmed cirka 106 häckande par att bli tvungna att söka sig nya revir inom projektområdet när vindkraftparken byggs enligt det alternativ 1 med 25 kraftverk.
Livsmiljöerna förändras även som följd av randeffekter i näromgivningen av de avverkade områdena. Detta betyder att konsekvenserna troligen riktas mot ett lite
större antal fågelpar än vad som ovan bedömts.
De områden som man ämnar ta i bruk för vindkraftparkens konstruktioner anses
inte vara värdefulla biotoper. Sparvfågelbeståndet, till vilket konsekvenserna huvudsakligen riktas, är vanligt i Finland och allmänna sparvfåglar har en god förmåga och
möjlighet att finna nya häckningsområden i motsvarande livsmiljöer. Vid planeringen
av vindkraftparken har man strävat till att avgränsa de områden som kan anses vara
viktiga livsmiljöer för det häckande fågelbeståndet. Vid anläggning av vindkraftpar-
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ken kan den ökade andelen mänsklig aktivitet på området temporärt inverka på de
häckande fåglarnas häckningssuccé.
Konsekvenserna som orsakas av vindkraftparkens anläggning kan liknas vid motsvarande konsekvenser som uppstår av skogsbruket. Då man i samband med skogsvården gallrar och avverkar skog måste de häckande fåglarna finna nya livsmiljöer. Man
kan anta att vindkraftparkens splittrande effekt är mindre och även orsakar mindre
konsekvenser för sammanhållna livsmiljöer än kalhyggena, eftersom arealen för ett
kraftverks konstruktioner är mindre än ett kalhygge. Vid anläggningen av vindkraftparken utnyttjar man även det befintliga nätverket av skogsvägar för att minimera
de konsekvenser som uppstår för det häckande fågelbeståndet. Konsekvenserna
som orsakas för fåglarnas livsmiljöer är bestående för den tid som vindkraftparken
är i drift.
Då vindkraftparken är i drift kan det uppstå buller- och skuggningskonsekvenser av
de roterande rotorbladen. Dessa konsekvenser är långvariga eftersom de består under hela tiden vindkraftparken är i drift. Generellt har man inte kunnat konstatera
att häckningstätheten skulle sjunka i närheten av vindkraftverken (Langston & Pullan
2003). Störningen bedöms förbli lindrig för majoriteten av det häckande fågelbeståndet. Vid de flesta fall försvinner störningsfaktorn redan då man förflyttat sig på
100-200 meters avstånd från kraftverket (Hötker m.fl. 2006). Detta tyder på att det
även mellan kraftverken förblir tillräckligt lugna områden för det fågelbestånd som
är känsligt för buller eller blinkningar. Man har inte heller kunnat bevisa att det
häckande fågelbeståndet skulle degenerera på vindkraftparkers projektområden i ett
längre tidsperspektiv (Pearce-Higgins m.fl. 2012).
Projektets potentiella negativa inverkan på det häckande fågelbeståndet på Nykarleby sidan (alternativ 1) finns främst kring de viktigare miljöerna kring bergsområdena Storbötet och Lillbötet. I dessa områden finns potentiella spelplatser för tjäder.
BirdLife i Sverige rekommenderar ett skyddsområde på en kilometer kring aktiva
spelplatser för tjäder (över 5 individer) och orre (över 10 individer). I Finland har
man inte motsvarande anvisningar. I bergsområdena inom projektområdet finns
platser som lämpar sig till tjäders spellplats. Bergsområdena har sparats i planeringen av vindkraftparken. Konsekvenserna för tjäder bedöms dock vara lindriga eftersom inga betydande spelplatser för tjäder (>5 tuppar) har påträffats inom projektområdet eller dess närhet. Vindkraftsprojektet bedöms inte heller medföra några
betydande konsekvenser på övriga skogshönsfåglar såsom orre och järpe.
Som följd av förverkligandet av vindkraftparken kan svanen som häckar på Träskesmossen störas och upphöra att häcka på området. Om sångsvanen likaväl fortsätter att häcka på området, riktas den en liten kollisionsrisk till vindkraftverkens blader. Dock flyger arten i genomsnitt synnerligen lågt och väjer för kraftverken under
normala omständigheter. Dessutom undviker arten huvudsakliden att flyga under
häckningen.
Kollision med vindkraftverkens rotorblad resulterar oftast i den kolliderade fågelns
död. Projektområdets läge, fågelbeståndets storlek samt artbeståndet inverkar på
fåglarnas kollisionsrisk. Konsekvenserna är störst för de arter som är långlivade, förökar sig långsamt och vars artbestånd är litet, som till exempel havsörnen. Det
häckande fågelbeståndet bedöms inte vara utsatt eller känsligt för kollisioner med
vindkraftverkens rotorblad.
Vindkraftverk kan utgöra kollisionsrisker för hönsfåglar. Hönsfåglarna är relativt
tunga och deras flyglinje är linjär, men de flyger generellt sett lågt och stiger inte
under normala omständigheter i höjd med vindkraftverkens roterande rotorblad. Det
har konstaterats att hönsfåglarnas främsta kollisionsrisk utgörs av kraftverkets torn.
I Österrike har man kunnat konstatera att orre har kolliserat med vindkraftverkens
torn (Zeiler & Grunschachner-Berger 2009). I Smøla i Norge har man mellan åren
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2003 och 2010 funnit 45 döda dalripor, som har bedömts krockat med vindkraftverkets torn istället för med dess rotorblad (Bevanger et al 2010). I FCG Design och
planerings biologs vetskap finns två motsvarande fall från Finland, där en tjäder har
kolliderat med ett vindkraftverks torn. Det är dock fortfarande oklart varför hönsfåglarna inte kan gestalta tornet. Det kan bero på hönsfåglarnas annorlunda ögonstruktur och på deras förmåga att urskilja ljus och kontraster. Det är möjligt att man kan
förminska på kollisionsdödlighet bland hönsfåglar genom att färga de nedre delarna
av kraftverkets torn med en mörkare ton som inte orsakar att ljuset reflekteras i den
vita färgen. I det fallet är det möjligt att hönsfågeln lättare skulle urskilja tornet som
ett fast element och väja för tornet.
Alternativ 2: En vindkraftspark i Vörå med 7 vindkraftverk
I alternativ 2 är de konsekvenser som riktas mot det häckande fågelbeståndet motsvarande som i alternativ 1, men eftersom parken är mycket mindre innebär det
färre ingrepp på möjliga livsmiljöer. I alternativ 2 uppgår det område som konstruktionerna av vindkraftparken upptar till 12 ha, vilket innebär en teoretisk förlust av
häckningsplatser för 30 häckande fågelpar. Konsekvenserna är som störst vid anläggningsskedet av vindkraftparken, men då den mänskliga aktiviteten på området
minskar och läget stabiliseras vid driftskedet minskar även konsekvensernas dimensioner. Vindkraftparkens konstruktioner bedöms inte i betydande mån inverka
negativt på de skyddsvärda fågelarternas häckningsmöjligheter eller populationer på
projektområdet.
Projektets inverkan på det häckande fågelbeståndet på Vörå sidan beror närmast på
hur väl parken kan anpassas till de viktigare miljöerna kring bergsområdena, särskilt
Fulberget. I dessa områden finns potentiella spelplatser för tjäder. Konsekvenserna
för tjäder bedöms vara lindriga eftersom inga betydande spelplatser för tjäder (>5
tuppar) har påträffats inom projektområdet eller dess närhet. Vindkraftsprojektet
bedöms inte medföra några betydande konsekvenser på övriga skogshönsfåglar
såsom orre och järpe. Det är emellertid anmärkningsvärd att skoghönsfåglar kan
kollidera med vindkraftverkens torn.
Alternativ 3: En vindkraftspark i Nykarleby och Vörå med 32 vindkraftverk
I alternativ 3 är de konsekvenser som riktas mot det häckande fågelbeståndet motsvarande som i alternativer 1 och 2, men eftersom parken är större innebär det
mera ingrepp på möjliga livsmiljöer. I alternativ 3 uppgår det område som konstruktionerna av vindkraftparken upptar till 54 ha. Utgående från att tätheten är 158
häckande par per kvadratkilometer kommer därmed cirka 133 häckande par att bli
tvungna att söka sig nya revir inom projektområdet när vindkraftparken byggs enligt
alternativ 3 med 32 kraftverk.
Huvudandelen av det häckande fågelbeståndet på projektområdet består av olika
sparvarter. Vid olika undersökningar har man konstaterat att vindkraftparkernas
konsekvenser för dessa fåglar är lindriga (Rydell m.fl. 2012, Koistinen 2004). De direkta konsekvenserna som uppstår vid anläggningen av vindkraftparken är små, eftersom den livsmiljö som går förlorad i och med de nya konstruktionerna är marginell.
Livsmiljöerna förändras även som följd av randeffekter i näromgivningen av de avverkade områdena. Detta betyder att konsekvenserna troligen riktas mot ett lite
större antal fågelpar än vad som ovan bedömts. I praktiken häckar fåglarna dock
inte jämnt utspritt på projektområdet. De områden som man ämnar ta i bruk för
vindkraftparkens konstruktioner inte anses vara värdefulla biotoper. Sparvfågelbeståndet, till vilket konsekvenserna huvudsakligen riktas, är vanligt i Finland och de
har en god förmåga och möjlighet att finna nya häckningsområden i motsvarande
livsmiljöer.
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Vid planeringen av vindkraftparken har man strävat till att avgränsa de områden
som kan anses vara viktiga livsmiljöer för det häckande fågelbeståndet. Projektet
kommer därmed inte att i betydande mån splittra de äldre skogar som fortfarande
finns på projektområdet. Vid anläggning av vindkraftparken kan den ökade andelen
mänsklig aktivitet på området temporärt inverka på de häckande fåglarnas häckningssuccé. Konsekvensen är dock kortvarig och begränsas till ett litet område.
För de fåglar som häckar på ekonomiskogsområden finns det ett flertal motsvarande
livsmiljöer i närheten av vindkraftverkens byggnadsplatser. Då fåglar flyttar till nya
livsmiljöer kan det öka på konkurrensen mellan par angående revir och därmed
sänka häckningssuccén. Populationerna på projektområdet är dock livskraftiga och
därmed är konsekvenserna som möjligen uppstår små.
Havsörnarnas huvudsakliga födoområden och häckningsområden ligger jämförelsevis
långt ifrån projektområdet och därför kan enskilda individers rörelser på området betraktas som ganska tillfälliga och kollisioner med vindkraftverken som osannolika.
Det mest omfattande vindkraftparkalternativets mest betydande konsekvenser bedöms rikta sig till tjäder och sångsvan. Dock är tjäders häckningssuccé på området
förut tvivelaktig på grund av kraftiga dikningar som tidigare genomförts i området.
Tjäders potentiella spelplatser och de kvarvarande viktiga livsmiljöerna har lämnats
utanför projektplanering. Sångsvanen is in del kan fortsåtta att häcka framgångsrikt
på området oavsett genomförandet av projektet.
13.4.2 Viktiga områden för fågelbeståndet
Konsekvenserna för FINIBA-området Oravaisfjärden bedöms vara obetydliga. Årligen
äter troligtvis i någon mån silltrutar och gråtrutar, som är kriteriearter för FINIBAområdet, på odlingsfälten nordväst om projektområdet. I samband med vårflyttobservationerna gjorde man 19 observationer av silltrut. Fåglarnas huvudflygrutter
mellan födoområdena och Oravaisfjärden löper inte genom projektområdet, utan de
följer odlingsfälten nordväster om projektområdet. Vindkraftsparken bedöms inte orsaka betydande kollisions- eller hinderskonsekvenser för sill- eller gråtrutarna och
inte heller för annat fågelbestånd som använder FINIBA-området. FINIBA-området
ligger långt ifrån projektområdet för vindkraftsparken och FINIBA-områdets häckande fågelbestånd bedöms inte vara utsatta för några signifikanta störningar under
vindkraftsparkens bygg- eller driftsperiod.
Konsekvenserna för FINIBA-området Monässundet bedöms vara obetydliga. Under
vårflyttningsobservationerna gjorde man cirka 890 observationer av skrattmåsar
som är en kriterieart för FINIBA-området. Under höstflyttningen observerades arten
inte. Jämfört med hela populationen som flyttar om våren via Bottenvikens kust, var
antalet observerade individer i närheten av projektområdet liten. Skrattmåsarnas
huvudflytt sker på längre avstånd ut i skärgården. Största delen av observationerna
som gjordes under vårflyttningen berör fåglar som äter eller förflyttar sig till odlingsfälten. Vindkraftparken bedöms inte uppgöra betydande kollisions- eller hinderskonsekvenser för skrattmåsarna, eftersom fåglarnas huvudflygrutter mellan åkrarna och
havskusten inte löper via projektområdet. Områdets betydelse som skrattmåsarnas
höstflyttled kan anses som mycket liten. Även kollisions- och hinderskonsekvenser
som uppstår av projektet antas inte vara av betydelse för mängden av skrattmåsar
som förekommer på Monässundet om hösten.
Konsekvenserna för IBA- och FINIBA-området Nykarleby skärgård bedöms vara obetydliga. Området ligger långt ifrån projektområdet för vindkraftsparken och områdets fågelbestånd bedöms inte vara utsatta för några signifikanta störningar under
bygg- eller driftsperioden. Skräntärnan som är en kriterieart är så bunden till skärgården och kusten att de inte förmodas röra sig på den planerade vindkraftsparkens
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område. På grund av det långa avståndet bedöms silltrutarna som häckar inom området inte i betydande grad röra sig på området av den planerade vindkraftsparken.
Huvudflygrutten av de måsar som observerats äta på åkrarna i närheten av Storbötet och flyga tillbaka till havskusten löper inte genom projektområdet. Således bedöms vindkraftsparken inte heller orsaka betydande kollisions- eller hinderskonsekvenser för silltruten eller andra måsar.
Konsekvenserna för IBA och FINIBA-området Kvarkens skärgård bedöms vara obetydliga. Området ligger långt ifrån projektområdet för vindkraftsparken och områdets fågelbestånd bedöms inte vara utsatta för några signifikanta störningar under
bygg- eller driftsperioden. Största delen av de häckande kriteriearterna i området är
arter som är bundna vid skärgården (skräntärna, fisktärna, stor- och småskrake,
svärta och tobisgrissla) och när man beaktar av den ekologi och arternas beteende
som kännetecknar dessa arter förväntas inte i nämnvärd utsträckning att dessa arter
rör sig inom den planerade vindkraftsparken. Flyttrutterna för de flesta kriteriefågelarter som förekommer på IBA/FINIBA-området går sannolikt inte i betydande grad
via vindkraftsparken som är belägen på fastlandet (storlom, smålom, knölsvan, grågås, gravand, skedand, svärta, småskrake, storskrake, knipa och skärsnäppa). Under fåglarnas flytt- och häckningstid påträffades av kriteriearterna endast skratt- och
fiskmås samt sångsvan i närheten av projektområdet, men på dessa arter bedöms
inte inriktas så stora kollisions- och störningskonsekvenser så att arternas förekomst
på IBA/FINIBA-områdena skulle riskeras.
13.4.3 Flyttfågelbeståndet
Alternativ 1: En vindkraftspark i Nykarleby med 25 vindkraftverk
Den risk fåglarna löper att kollidera med vindkraftverken påverkas bl.a. av projektområdets läge, fågelbeståndets täthet samt artens karaktärsdrag. Konsekvenserna
av kollisionerna för hela populationen beror på hur allmänt förekommande arten är,
hur stort beståndet är, samt på artens livscykel. Det betyder att de konsekvenser
kollisionsdödligheten medför för populationen utgör den slutgiltiga mätaren i fråga
om konsekvenser för fågelbeståndet. Stora rovfåglar som förökar sig långsamt är
känsliga för kollisionskonsekvenserna. Till följd av detta kan även en liten ökning av
vuxna fåglars dödlighet som härrör från kollisioner medföra en märkbart negativ
konsekvens för artens populationsutveckling.
Att en fågel flyger genom de roterande rotorbladen på ett vindkraftverk innebär inte
i sig dödlig utgång, utan de flesta fåglar klarar sig oskadda. Då vindkraftsparken
byggs kommer den sannolikt i någon mån att öka vuxendödligheten bland de arter
som flyttar via vindkraftsparket. Enligt en svensk litteratursammanfattning är det
observerade antalet fågelkollisioner i Europa och Nordamerika i genomsnitt 2,3 fåglar per kraftverk och år (Rydell m.fl. 2012). Uppskattningsvis antas 58 fåglar per år
kollidera med kraftverken enligt alternativ 1 med 25 kraftverk. Observeras bör att
detta värde gäller alla fågelrörelser på området under året, inte bara flyttande fåglar. Enligt en allmän uppskattning är största delen av de fåglar som kolliderar med
vindkraftverken vanliga lokalt häckande fåglar som rör sig i närheten av kraftverken
under en längre tid än flyttfåglarna som passerar via området två gånger om året.
På grund av starka västanvindar kan fåglarnas flyttstråk förskjutas österut och då
kan fler fåglar flytta genom Storbötet vindkraftsområde under vissa år än vad nu har
observerats. Dock verkar det sannolikt att största delen av flyttfåglarna i normala
omständigheter följer huvudsakligen odlingslätter och flyttar närmare kusten.
Alternativ 2: En vindkraftspark i Vörå med 7 vindkraftverk
I alternativ 2 är de konsekvenser som riktas mot det flyttande fågelbeståndet motsvarande som i alternativ 1, men eftersom parken är mycket mindre är konsekven-
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ser också mindre. Uppskattningsvis antas 16 fåglar som rör sig i närheten av kraftverken per år kollidera med kraftverken enligt alternativ 2 med 7 kraftverk.
Alternativ 3: En vindkraftspark i Nykarleby och Vörå med 32 vindkraftverk
I det största alternativet 3 bildar Storbötet vindkraftpark som mest ett cirka fem
kilometer brett hinder för de flyttande fåglarna. Hindret betyder att fåglarna måste
väja för vindkraftparken. Som kortast är avståndet till Bottniska vikens kust cirka
åtta kilometer. Helhetsmässigt kan man anta att vindkraftparken inte orsakar en
betydande omflygning för fåglarna.
Enligt studier i Europa och Nordamerika kolliderar 2,3 fåglar i genomsnitt per år med
ett vindkraftverk (Rydell m.fl. 2012). I alternativ 3 med 2 kraftverk skulle detta betyda 74 kollisjoner per år. I den kollisionsstatistik som presenteras i litteraturen förekommer likväl stora variationer: från 0,01 individ till drygt 60 individer per år och
kraftverk (bl.a. Lucas m.fl. 2007 , BirdLife Finland 2010). Där det finns mycket fåglar
och kraftverken har placerats i närheten av flygrutter i flitig användning kan kollisioner inträffa mycket ofta.
Den beräknade kollisionsdödligheten är i vilket fall som helst mycket obetydlig till
exempel i jämförelse med den dödlighet på grund av vägtrafiken i Finland som på
årsnivå leder till 4,3 miljoner döda fåglar (Manneri 2002). Dödligheten beräknas inte
ge något utslag på populationsnivå för en enda vanlig sparvfågelart som förekommer
på området. I en ekonomiskogsterräng med vanlig fågeltäthet kan det antal fåglar
som kolliderar med vindkraftverk även vara betydligt lägre än den framförda uppskattningen. Dessutom är det möjligt att inga kollisioner inträffar ens under långa
perioder.
13.5 Konsekvenser av elöverföringen
Konsekvenserna för fågelbeståndet av elöverföringsrutter består av ändringar i habitater samt kollisionsrisken som härrör från luftledningar. I skogsområden orsakar
röjning av elöverföringsrutten i någon mån splitring av habitater, men totalt sett anses denna konsekvens för projektområdets fågelbestånd som lindrig.
13.6 Lindring av konsekvenserna
Direkta konsekvenser för det häckande fågelbeståndet kan begränsas genom att
hänsyn tas till livsmiljöer som är värdefulla för fågelbeståndet även i den fortsatta
planeringen av projektet på så sätt att vindkraftverk eller servicevägar inte byggs
där eller i livsmiljöernas omedelbara närhet. Att vindkraftsparken byggs så tätt som
det tekniskt och ekonomiskt är möjligt minskar omfattningen av förändringarna i
livsmiljöerna och därigenom konsekvenserna för det häckande fågelbeståndet. Runt
omkring de värdefulla livsmiljöerna bör trädbevuxna skyddszoner bevaras.
Servicevägarna för vindkraftsparken byggs i så stor omfattning som möjligt på befintliga vägsträckningar, och elöverföringen inom parken sköts med jordkablar som
grävs ner i marken längs vägsträckningarna. Därmed krävs ingen onödig röjning av
skog eller kollisionsrisken för fåglar försvinner eftersom inga nya luftledningar byggs
inom vindkraftparken. Genom noggrann planering kan man i samband med byggandet av vindkraftsparken undvika onödig markbearbetning och begränsa byggarbetena till en så liten yta som möjligt.
Åtgärder för minskning av konsekvenserna för de häckande fågelbestånden har beskrivits nedan i Tabell 13.6.
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Tabell 13.6. Åtgärder för reducering av vindkraftverkens konsekvenser för fåglar (enligt Burton m.fl. 2011). +++ = god/hög, ++ = måttlig och + = dålig/låg.
Taulukko 13.6. Toimenpiteitä tuulivoimaloiden linnustovaikutusten vähentämiseksi (Burtonin
ym. 2011 mukaan). +++ = hyvä/korkea, ++ = kohtalainen ja + = huono/matala.
Reducerande åtgärd

Lämplighet

Kostnad

Effekt

++

+++

+++

reducera rotorns rörelseeffekt: mönster på
rotorbladen för bättre synlighet

+++

+

++

reducera rotorns rörelseeffekt: rotorns rotationshastighet/storlek

++

++

++

förbättra kraftverkets synlighet: UV-färger
och material

+++

+

+

++

+

+

+

+

++

fågelavvisande laser

++

++

++

strukturella lösningar: torn för avvisande av
fåglarna

++

++

+

observationer med radar och i terräng

++

++

+++

ljudskrämmor

++

+

+

tillfälligt driftstopp

förbättra kraftverkets synlighet: belysning
avmätt belysning

Genom planering av belysningen av vindkraftverken kan man betydligt reducera kollisioner speciellt på natten och till exempel i dimma. Onödiga och alltför klara lampor
bör undvikas, eftersom nattflyttande fåglar har konstaterats söka sig till ljuskällor
under vissa omständigheter (Koistinen 2004). Genom den tekniska planeringen av
vindkraftverken är det möjligt att reducera kraftverkens konsekvenser för fågelbeståndet, speciellt i fråga om kollisionsrisken. I andra länder har man på olika sätt
försökt reducera vindkraftsparkernas konsekvenser för fåglarna, men någon entydig
och allmängiltig lösning finns inte. Mönster i olika färger som målas på rotorbladen
har konstaterats förbättra deras synlighet och på så sätt reducera antalet fågelkollisioner, men på grund av att resultaten i viss mån är motstridiga är det inte möjligt
att ge exakta anvisningar om lämpliga färger och mönster.
13.7 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Området i flyttfågelinventeringen täcker i huvuddrag projektområdet. Det flyttande
fågelbeståndet har inte observerats på den västra sidan om projektområdet och därför kan man inte på basen av det insamlade materialet bilda sig en klar uppfattning
om hur kraftig flyttningen på den västra sidan är för alla fågelarter. För konsekvensbedömningens syfte kan man dock anse att materialet är tillräckligt för de stora och
för vindkraft känsliga fågelarterna. Dessa arters flytt på den västra sidan av projektområdet har man kunnat observera i tillräcklig mån från observationspunkten i
Oravais. För det fågelbeståndets del som flyttar via kusten och skärgården har man
baserat konsekvensbedömningen i huvudsak på annan befintlig information.
Flyttfågelutredningarnas största osäkerhetsfaktorer hänför sig till den naturliga årliga
variation som gäller antal, flyttstråk och rastområden. Det är ofta vanskligt att generalisera utredningar av vår- och höstflyttningarna under ett år över en längre tidspe-
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riod, eftersom fåglarnas flyttstråk och flyghöjder beror bl.a. på gällande väderförhållanden. Väderleken påverkar varje år fåglarnas flyttstråk och tidtabellen för flyttningen. Resultaten av flyttobservationerna bör tolkas som ett urval som spänner
över ett år av fågelflyttningen på området. Omfattningen av observationerna och
kvaliteten på observationsdata bedömdes likväl vara tillräckliga för en tillförlitlig bedömning av konsekvenserna.
Fåglars nattflyttning observerades inte under flyttfågelsutredningarna och en klar
uppfattning om dem saknas med avseende på flyttstråket längs Bottniska vikens
kust. Det är emellertid sannolikt att fåglarna flyttar på mycket hög höjd på natten,
upp till flera hundra meter, varigenom vindkraftsetableringen inte medför betydande
konsekvenser för fåglar som flyttar på natten. Att genomföra en täckande observation av en nattflyttning är i praktiken förknippat med stora svårigheter.
Till flyttobservationer och uppskattningar av flyghöjd och avstånd anknyter alltid ett
antal felkällor beroende på observatören och därför är dessa uppgifter observatörens
subjektiva uppskattningar. Noggrannheten av observationerna och anteckningarna
om flyttningen beror också på hur van observatören är, men under de intensivaste
dagarna hinner en person inte anteckna alla arter som observerats. I dessa fall har
man fokuserat på att observera och anteckna de arter som är viktigast för projektet.
Vår- och höstflyttningens observationsperioder täckte mycket väl tidpunkterna för
arternas huvudflyttning och utifrån observationerna går det bra att bilda sig en tillräcklig uppfattning om fåglarnas flyttning genom området. Perioden då man observerade vårflyttningen täckte inte hela flyttningsperioden för havsörnen, eftersom artens flytt ofta inleds redan i februari-mars. Man kan dock konstatera, att de mest
riskbenägna är de lokala och cirkulerande havsörnarna som rör sig i närheten av
projektområdet hela året i jämförelse med flyttningsrörelserna som sker två gånger
per år. Vid konsekvensbedömningen har man beaktat den möjliga intensiteten av
havsörnarnas årliga flytt samt annan rörelse som sker i närheten av projektområdet
under året.
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14 ÖVRIG FAUNA
14.1 Konsekvensmekanismer
Konsekvenserna för faunan framträder i huvudsak på byggplatserna för kraftverken
och vägarna, som direkta förluster av areal i livsmiljön samt som störningar under
anläggningstiden. Utöver förlusten av areal i livsmiljöerna kan det även förekomma
indirekta, sekundära konsekvenser för djurens ekologiska korridorer, som kan försämras eller till och med brytas. Enligt erfarenheter från Sverige medför vindkraftparkerna, när de är i drift, relativt ringa konsekvenser för djurens populationsstruktur och ekologiska korridorer. Det måste dock noteras att djurbeståndet i vindkraftparkerna och deras näromgivning kan variera kraftigt.
Nya servicevägar kan orsaka hinder för mindre arter, men man känner till att en del
av djuren (bl.a. stora rovdjur och älgar) drar nytta av vägarna när de rör sig mellan
livs-miljöerna (s.k. korridoreffekt) (Martin m.fl. 2010). Enligt J. Helldin (muntlig information 2011) kan vägar som förbättrats eller byggts för vindkraftparken i teorin
förorsaka störningar för den lokala faunan i och med ökad trafik, t.ex. i situationer
när vindkraft-verken lockar besökare till området. Enligt undersökningar uppstår
konsekvenser först när dygnstrafiken uppgår till flera hundra bilar per dag (Helldin
m.fl. 2010).
De flesta kollisioner för fladdermöss sker vid vindkraftverk som ligger nära kusten,
be-tydligt högre upp än den omkringliggande terrängen, på åsar och bergsområden.
Över 90 procent av fladdermösskollisionerna med vindkraftverk sker på hösten (Rydell m.fl. 2012). Det är känt att höstflyttningen koncentreras till kusten och att den
försvagas betydligt redan 500 meter från kustlinjen (Rydell m.fl. 2012). Det saknas
fortfarande data över hur många kollisioner som inträffar i närheten av övriga linjer
(åfåror och in-sjöstränder) som styr fladdermössen. Fladdermöss som håller på att
flytta kan ibland även vila i vindkraftverkets maskinhus (Ahlén m.fl. 2007) och då
kan kraftverken även ha vissa positiva effekter för fladdermöss. Fenomenet är emellertid känt främst i vindkraftparker på havsområden.
14.2 Utgångsdata och metoder
Utgångsdata om djurbeståndet i projektområdet har samlats in bland annat från
miljö-förvaltningens databas över arter. Observationer av storvilt i området har utretts från databanken Tassu, med den noggrannhet som de presenteras på riistahavainnot.fi-webbsidorna (Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet 2014a).
Djuren på området observerades vid de terrängbesök som gjordes i anslutning till
fågel-, fladdermus-, flygekorre- och växtlighetsinventeringarna på våren och sommaren 2013. Vid terränginventeringarna strävade man efter att kartlägga bl.a. följande objekt:
 Arter som upptagits i bilaga IV (a) till habitatdirektivet (bl.a. flygekorre och fladdermöss) och deras biotoper
 Hotade arter och deras biotoper
 Viktiga flyttleder och ekologiska förbindelser
I miljökonsekvensbedömningen fästads speciell uppmärksamhet på arter som är
upptagna i EU:s habitatdirektiv. Habitatdirektivets allmänna mål är att uppnå och
upprätthålla ett gynnsamt bevarande för utrotningshotade arter.
14.2.1 Fladdermus
Fladdermusen karterades i projektområdet sommaren 2013 under fem nätter (24.6.,
8.7., 9.7., 18.8. och 19.8.) av FD Thomas Lilley från Turun yliopisto. Den separata
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fladdermusutredningen omfattar kartläggning av områdena för förökning, vila och
födosök samt andra viktiga områden för fladdermöss. Dessutom observerades förekomsten av föröknings- och vilo-områden (bl.a. hålträd, bergsskrevor och gamla
byggnader) samt områden för födosök i anslutning till de övriga terrängbesöken som
gjordes på sommaren 2013. Data över höstflyttningen samlades under perioden
15.8.-15.9.2013 med hjälp av två passivdetektorer som placerades i terrängen på
projektområdet.
Utifrån fladdermusutredningen bedömdes huruvida det finns en betydande flyttrutt
för fladdermöss i projektområdet, eller i dess närhet. I tillägg skapade man sig en
uppfattning om de fladdermusarter som förekommer i projektområdet och om områdenas betydelse som fortplantningsområden och biotoper för olika arter.
14.2.2 Flygekorre
Förekomsten av flygekorre i projektområdet inventerades 26.3., 27.3. och 9.4.2013
i samband med karteringen av tjäderns spelplatser. Förutom detta kompletterades
flygekorreinventeringen i samband med karteringarna av naturtyper och det häckande fågelbeståndet.
Kartläggningen inriktades på objekt som valts utifrån en kartanalys, bland annat på
grövre gran- och blandskogar samt skogar längs bäckar. I skogsområden som lämpar sig som livsmiljöer för flygekorre sökte man efter spillning av flygekorre särskilt
vid roten av träd där flygekorre kan bygga bo, vistas eller söka föda (särskilt gran
och asp). Positionen för träd med spillning, bon eller hålor bestämdes med GPS. Vid
terrängarbetet beaktades även potentiella bon för flygekorre, exempelvis risbon och
naturliga hålor. Flygekorrarnas livsområden markerades på kartan utifrån upphittad
spillning samt skogarnas struktur och trädbeståndets egenskaper. Dessutom utreddes individernas potentiella rutter och förbindelser till andra områden.

Figur 14.1 Den finländska flygekorrstammen (Pteromys volans) är störst i Österbotten (Foto:
FCG / Tiina Mäkelä).
Kuva 14.1. Suomen liito-oravakanta (Pteromys volans) on suurin Pohjanmaalla (Foto: FCG /
Tiina Mäkelä).

14.3 Nuläge
14.3.1 Vanliga djurarter
Enligt utlåtandet av Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet 2013) förekommer det älg, lo, mårdhund, räv, skogshare och utter på pro-
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jektområdet. Enligt älgobservationskorten (2008-2012) finns älgens sommar- och
vinterbetesmarker på projektområdet. På basen av utbredning kan man även anta
att det förekommer andra vanliga djurarter på området, t.ex. sorkar, möss och
näbbmus, fälthare, mård, hermelin, småvessla, ekorre och grävling.

Figur 14.2. En ung skogshare (Foto: FCG / Paavo Sallinen).
Kuva 14.2. Nuori metsäjänis (Kuva: FCG / Paavo Sallinen).

Av dessa observerade man endast mårdhund och ekorre vid inventeringarna. Vid
fåglarnas vårflyttningsobservationer observerade man två älgar som vandrade mot
väst och lokala fältharar på åkrarna norr om projektområdet. På projektområdet observerade man älgavföring.
För att klarlägga förekomsten av stora rovdjursarter på området utnyttjade man
portalen riistahavaiinnot.fi som upprätthålls av Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet
(Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet 2014a). Portalen baseras på de observationer av
rovdjur som har införts i portalen Tassu. I materialet har man inte specificerat noggranna observationsplatser eller mängder, utan observationerna generaliseras till 10
km x 10 km rutor. Materialet är därmed endast riktgivande.
Av de stora rovdjuren har man på sommaren och förhösten 2014 observerat alla
fyra stora rovdjursarterna i närheten av projektområdet: björn, lo, varg och järv.
Minst en björnobservation hade gjorts i den rutan som omger projektområdet i juliseptember 2014 och även i de närliggande rutorna väst och öst om projektområdet.
I den ruta som finns nordost om projektområdet hade man gjort en observation av
lo och varg. I den rutan som finns söder om projektområdet hade man även observerat järv. Det är troligt att alla dessa arter även sporadiskt besöker projektområdet.
Av kräldjuren observerade man huggorm och av groddjuren observerade man groda.
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Figur 14.3. Huggorm i projektområdet (Foto: FCG / Paavo Sallinen).
Kuva 14.3. Kyy hankealueelle (Kuva: FCG / Paavo Sallinen).

14.3.2 Fladdermus
Finlands fladdermusbestånd
I Finland har 13 fladdermusarter påträffats och de är alla fridlysta med stöd av natur-vårdslagen (NVL 29 §). De hör också till de arter som tas upp i bilaga IV (a) till
EU:s habitatdirektiv. Det är förbjudet att förstöra och försämra de platser där arterna förökar sig och rastar.
Av de fladdermusarter som förekommer i Finland är endast fem allmänna. Den nordligaste utbredningen har den nordiska fladdermusen (Eptesicus nilssonii), som förekommer upp till den 69 breddgraden. Fladdermössen trivs vanligen i småskaliga
landskap med gamla byggnader och ihåliga träd som används som daggömmor samt
frodiga fångstområden, såsom stränder och strandskogar vid vattendrag (Chiropterologiska föreningen i Finland r.f. 2013).
Lokala populationer och områden som används av fladdermöss
Projektområdet kan enligt fladdermusutredningen till stora delar anses vara dåligt
eller medelmåttigt med tanke på fladdermössens födo- och viloplatser. Vid inventeringen påträffades nordisk fladdermus och vattenfladdermus. På projektområdet observerade man endast nordisk fladdermus och observationerna av vattenfladdermus
koncentrerades endast till grusgroparna som är belägna väster om projektområdet.
Skogarna på projektområdet var relativt unga och de erbjuder därmed inte sådana
daggömmor som fladdermössen behöver. De unga skogarna upprätthåller inte heller
en mångsidig och rik insektfauna som fladdermössen skulle kunna använda som
föda. Det finns inte heller större vattendrag på projektområdet, vilket inverkar negativt på antalet fladdermusarter man kan påträffa samt på partätheten.
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Flyttande fladdermöss
Fladdermöss som flyttar genom projektområdet karterades 15.8.-15.9.2013 med två
passivdetektorer som hade placerats på området. Det har uppgjorts en skild rapport
för de flyttande fladdermössen (Lilley 2013). I Vörå planeras även andra vindkraftparker för vilka man har utrett det flyttande fladdermusbeståndet under åren 2012
och 2013. Av dessa resultat har man uppgjort ett sammandrag (FCG 2014).
Enligt utredningen av de flyttande fladdermössen är Storbötet vindkraftpark inte belägen på ett område som kan anses befinna sig på ett viktigt förflyttnings- eller flyttstråk för fladdermössen. Vid utredningen observerade man nordisk fladdermus och
individer som inte kunde artbestämmas (Lilley 2013, FCG 2014).
14.3.3 Flygekorre
Allmänt
Uppgifterna om flygekorrens levnadssätt är bristfälliga. Individerna rör sig utanför
boet vanligen i skymningen på kvällen och efternatten, och idag bygger taxeringen
av flygekorre uteslutande på observationer av spillning. Flygekorrens biotop är grandominerade blandskogar med mångsidig åldersstruktur och inslag av stora aspar.
Honornas revir är cirka åtta hektar, hanarnas i medeltal 60 hektar (Jokinen m.fl.
2007, Miljöministeriet 2010).
Flygekorren förekommer i huvudsak i södra och mellersta Finland. Utbredningsområdets norra gräns går i Uleåborg-Kuusamotrakten. Exakta uppgifter om antalet individer finns inte. Enligt en undersökning publicerad år 2006 finns det 143 000 flygekorrhonor i Finland (Hanski 2006). Enligt Sulkava m.fl. (2008) ligger det verkliga
antalet närmare 50 000. Flygekorrstammen vid den österbottniska kusten är Finlands tätaste (Hanski 2006).
Flygekorren har i Finland klassificeras som en sårbar art och enligt naturvårdslagen
(NVL 49 §) är det förbjudet att förstöra och försämra platser där flygekorren förökar
sig och rastar. Lagen ålägger bl.a. skyldighet att lämna ett tillräckligt trädbestånd
omkring flygekorrens bo. Avvikelser från förbuden i det strikta skyddssystemet får
endast göras på de grunder som anges i artikel 16 i habitatdirektivet. Tillstånd till
avvikelse beviljas i enstaka fall, och den regionala ELY-centralen fattar beslut om tillstånden med stöd av NVL 49 § 3 mom (Miljöministeriet 2005).
Flygekorrens utbredningsområden
På projektområdet finns det få habitat som är passande för flygekorren. På området
finns det endast få gamla asp- eller grandungar och inte alls aldungar.
Utgångsuppgifter om flygekorrens livsmiljöer på projektområdet samlades in från
miljöförvaltningens databas över organismer och från UHEX-registret över utrotningshotade arter (registerutdrag 31.8.2012). Flygekorrens förekomst på området
karterades 26.3., 27.3., och 9.4.2013 i samband med karteringen av tjäderns spelplatser. Förutom detta kompletterades flygekorreinventeringarna i samband med naturtyp- och häckfågelinventeringarna. Kartläggningen inriktades på objekt som valts
utifrån en kartanalys, bland annat på grövre gran- och blandskogar samt skogar
längs bäckar. I skogsområden som lämpar sig som livsmiljöer för flygekorre sökte
man efter spillning av flygekorre särskilt vid roten av träd där flygekorre kan bygga
bo, vistas eller söka föda (särskilt gran och asp). Positionen för träd med spillning,
bon eller hålor bestämdes med GPS. Vid terrängarbetet beaktades även potentiella
bon för flygekorre, exempelvis risbon och naturliga hålor. Flygekorrarnas livsområden markerades på kartan utifrån upphittad spillning samt skogarnas struktur och
trädbeståndets egenskaper.
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I UHEX-databasen fanns en observation av flygekorre inom projektområdet. Observationen var från 2004.
I samband med terränginventeringarna hittade man en flygekorreförekomst, som
var belägen på samma ställe som den tidigare förekomsten i UHEX-registret. Kring
observationsplatsen hade man utfört avverkningar, under vilka man hade lämnat
kvar de hålträden som flygekorren använder. Det är troligt att reviret har ödelagts
vid denna tidpunkt. Vid karteringarna år 2013 hade dock det omkringliggande trädbeståndet växt till sådan mån att flygekorren godkände området till sitt revir. Vid
platsen observerade man några tiotal spillningar samt färska spår av flygekorren i
snön. På samma plats fanns det ett flertal aspar som flygekorren använde. Reviret
är beläget i sydostliga delarna av projektområdet (Figur 14.4).

Figur 14.4. Förekomsten av flygekorre i de sydostliga delarna av projektområdet i förhållande
till vindkraftparkens konstruktioner.
Kuva 14.4. Liito-oravan esiintymisalue hankealueen kaakkois-osassa suhteessa hankesuunnitelmaan.
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14.3.4 Åkergroda
Det är möjligt att det förekommer åkergroda på projektområdet, men artens utbredning har inte utretts separat på projektområdet. Arten och lämpliga livsmiljöer för
den har iakttagits i samband med de andra utredningarna 2013. På projektområdet
påträffades inte åkergroda, men det är möjligt att arten leker i skogs- och våtmarksdikena och i öppna gölar.
14.4 Konsekvenser av vindkraftparken
14.4.1 Vanliga djurarter
Alternativ 1: En vindkraftspark i Nykarleby med 25 vindkraftverk
De direkta konsekvenserna för markfaunan under anläggningen realiseras främst i
form av små förändringar i livsmiljön och som en olägenhet orsakad av byggnadsverksamhet och människors aktivitet. I fråga om livsmiljö för fauna drabbar förlusten proportionellt sett i tämligen liten utsträckning vanlig ekonomiskog (se kapitel
13.4). I synnerhet bland större och rörligare djurarter som hjortdjur och större rovdjur påverkas endast en obetydlig del av djurens livsmiljö av konsekvenserna.
Man kan utgå ifrån att djurarterna i området redan i någon mån har anpassat sig till
de förändringar i livsmiljön som härrör från skogsbruket. Enligt uppskattning kommer den konsekvens i form av splittring av skogsområdena som åtföljs av vindkraftsparken endast obetydligt att förstärka de konsekvenser som skogsbruket redan har
medfört. För-ändringarna är mycket lokala och begränsar sig närmast till byggplatsernas omedelbara närhet. Därför de direkta konsekvenserna av att vindkraftparken
byggs bedöms som obetydliga. Omfattande utredningar som har gjorts i Europa tyder dessutom på att vindkraftverk med tillhörande förbindelsevägar inte nämnvärt
påverkar ekologiska korridorer (Rydell m.fl. 2012). Dock kan nya servicevägar medföra en barriäreffekt för mindre arter, men en del av djurbeståndet (bl.a. stora rovdjur och älg) är även kända för att utnyttja vägnätet då de rör sig mellan olika revir
(s.k. korridoreffekt) (Martin m.fl. 2010).
Under byggperioden kommer buller och andra störningar som härrör från människornas rörlighet samt byggarbetet troligtvis inte att i högre grad påverka områdets
vanliga däggdjursbestånd, såsom skogshare, räv eller älg, vilka på skogsbruksområden till en viss grad har vant sig vid störningar från människans verksamhet. Under
byggtiden kan de mest känsliga djuren vid behov flytta över till projektområdets
lugnare delar eller utanför projektområdet och återvända till sina revir efter byggskedet. I synnerhet känsligare arter som normalt skyr människan såsom stora rovdjur (björn, varg och lo) kommer troligtvis att sky vindkraftparksområdet under
byggskedet, men dessa arter förekommer sällan i området. Konsekvenserna för
stora rovdjur bedöms likväl som lokalt obetydliga, då de större rovdjur som rör sig
på området slumpmässigt stryker omkring och har ett mycket vidsträckt revir.
Konsekvenserna av vindkraftsparkers drift för djurens populationsstruktur och ekologiska korridorer är enligt utländska studier för de flesta arter tämligen obetydliga.
Studierna visar att det i förekomsten av och beteendet hos mindre däggdjur (bl.a.
hare och räv) i vindkraftparksområdet och referensområdena inte har konstaterats
någon skillnad (Menzel & Pohlmeyer 1999). Vindkraftsparker inhägnas inte heller,
vilket gör det möjligt för djuren att även i fortsättningen röra sig genom vindkraftparksområdet.
Under vindkraftsparkens drift blir konsekvenserna för områdets däggdjursarter allt
som allt obetydliga, då ljudet från kraftverken inte når långt och blinkningarna från
rotorbladens rotation inte kan urskiljas i djurens synfält då de rör sig i skogsterräng.
Dessutom antas att de flesta djurarter (bl.a. älg, räv, hardjur och övriga små dägg-
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djur) med tiden vänjer sig vid de olägenheter som vindkraftverken medför, såsom
de vänjer sig vid trafiken och skogsbruksmaskinerna.
Trafikmängden kommer i detta projekt efter byggskedet att förbli obetydlig, eftersom de besök som behövs för underhåll av kraftverken inträffar sällan. Servicetrafikens konsekvenser för faunan bedöms sålunda vara obetydliga.
Konsekvenserna av alternativ 1 för faunan på projektområdet bedöms vara ringa.
Alternativ 2: En vindkraftspark i Vörå med 7 vindkraftverk
Konsekvenserna är till stor del samma som i alternativ 1, men de är mindre eftersom antalet planerade kraftverk och servicevägar är mindre. Likaså berörs ett
mindre antal djurindivider av konsekvenserna. Anläggningsskedet som orsakar mest
störning för faunan är kortast i alternativ 2.
På området för projektalternativ 2 finns det mera natur i naturtillstånd eller i ett tillstånd som liknar naturtillstånd, så som bergsområden. Djupa dikningar dominerar
inte skogsområdena på samma sätt som i alternativ 1. Av dessa orsaker är projektområdet i alternativ 2 mer passande som förökningsområde för älgar än alternativ 1.
Älgarnas och de andra djurens förökning kan störas ifall byggnadsåtgärder planeras
till våren eller försommaren. Som helhet bedöms dock projektets konsekvenser vara
små för faunan.
Alternativ 3: En vindkraftspark i Nykarleby och Vörå med 32 vindkraftverk
I alternativ 3 är de konsekvenser som riktas mot djurarter samma som i alternativen
1 och 2, men eftersom parken är större är också konsekvenserna större.
De mest betydande konsekvenser som uppstår för faunan kan anses vara störningar
som sker under förökningstiden på grund av anläggningsarbeten, avskräckningsstörningar som uppkommer av människans verksamhet och splittringen av livsmiljöer som uppstår då man avverkar skog för nya vägar och kraftverksplatser. Som
helhet bedöms dock projektets konsekvenser vara små för faunan.
14.4.2 Fladdermus
Alternativ 1: En vindkraftspark i Nykarleby med 25 vindkraftverk
Servicevägarna som byggs i anslutning till vindkraftsparken kan för fladdermössen
på området ha en styrande s.k. ”korridoreffekt” och de nya servicevägarna kan fungera som styrlinjer genom skogsområdena i synnerhet för den nordiska fladdermusen. För fladdermössen kan konsekvensen antingen vara positiv då den erbjuder en
ingång till nya livsmiljöer eller negativ då den ökar kollisionsrisken med kraftverkens
rotorblad. Nordisk fladdermus och trollfladdermus klassificeras som högriskarter eftersom de ibland jagar på hög höjd i det fria luftrummet. Enligt undersökningar som
utförts utomlands har man observerat att vindkraftsparker på intensiva skogsbruksområden bara medför begränsade konsekvenser för fladdermusen i jämförelse t.ex.
med konsekvenserna av skogsbruket (Rydell m.fl. 2012).
I Europa och Nordamerika har man observerat att kollisionsdödligheten bland fladder-mössen varierar stort på olika områden, och i vissa vindkraftparker i skogsmiljö
har man observerat att dödligheten är 0−4 fladdermusindivider/kraftverk/år. Hur
stor risken är beror bl.a. på topografin och växtligheten där vindkraftparken ligger
(Rydell m.fl. 2012). De flesta kollisioner sker vid vindkraftverk som ligger nära kusten, betydligt högre upp än den omkringliggande terrängen, på åsar och bergsområden, oberoende av om det växer övervägande löv- eller barrträd på området.
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Projektområdet för Storbötet vindkraftpark är beläget på ett avstånd från kusten, ca
8 km, som minskar fladdermössens kollisionsrisker med kraftverken. Dessutom fatttas det vattendrag, gamla skogar och hålträd samt övergivna lador och byggnader,
som fladdermössen favoriserar vid valet av bo- och födo-områden. Från projektområdet fattas även en mångsidig och rik insektföda, vilket en stor fladdermusstam
skulle behöva. Vid häckningskarteringarna observerade man inom projektområdet
endast Finlands vanligaste fladdermusart, nordisk fladdermus.
Projektområdet är inte betydande för de flyttande fladdermössen, vilket åskådliggörs
av att man inte alls gjorde observationer av dvärgfladdermusen, som är den vanligaste flyttande fladdermusarten i augusti-september. Som hjälp för att orientera sig
under flyttningen utnyttjar fladdermössen landmärken och linjer som kan urskiljas i
terrängen såsom vattendrag, höga åsar, kalhyggen och stora vägar. I projektområdet i Storbötet finns inte sådana ledlinjer.
Eftersom både det lokala häckande fladdermusbeståndet och det fladdermusbeståndet som flyttar över projektområdet har konstaterats vara små och artfattiga bedöms projektets konsekvenser för fladdermössen vara små.
Alternativ 2: En vindkraftspark i Vörå med 7 vindkraftverk
Konsekvenserna påminner om konsekvenserna i alternativet 1, men de är mindre till
följd av färre planerade kraftverk och förändringar i livsmiljön. Ett mindre antal
kraftverk medför teoretiskt en mindre kollisionsrisk och en mindre kollisionsdödlighet.
Alternativ 3: En vindkraftspark i Nykarleby och Vörå med 32 vindkraftverk
Konsekvenserna påminner om konsekvenserna i alternativen 1 och 2, men de är
större till följd av mera planerade kraftverk och förändringar i livsmiljön. Ett större
antal kraftverk medför teoretiskt en större kollisionsrisk och en större kollisionsdödlighet. Konsekvenserna för fladdermössen bedöms vara små även i det största alternativet, eftersom det på området finns få lokala fladdermöss och de flyttande fladdermössen är få till antalet och arterna.
14.4.3 Flygekorre
Alternativ 1: En vindkraftspark i Nykarleby med 25 vindkraftverk
Konsekvenserna av genomförandet av vindkraftparkprojektet i alternativ 1 beräknas
vara små för flygekorren.
Projektet anses inte orsaka betydande olägenheter för flygekorrpopulationen som lever på projektområdet, eftersom de preliminära byggplatserna för vindkraftverk eller
nya servicevägar inte har planerats på flygekorrens utbredningsområde eller i skog
som är lämplig livsmiljö för arten. Kraftverk nr 5 ligger närmast en av flygekorrens
livsmiljöer strax på cirka 130 meters avstånd. Även om projektet genomförs kommer det att finnas tillräckligt med trädbevuxna förbindelsekorridorer mellan flygekorrens fortplantnings- och rastområden.
Alternativ 2: En vindkraftspark i Vörå med 7 vindkraftverk
I samband med karteringarna observerade man inte spår av flygekorren på området
för alternativ 2. Det fanns inte heller några observationer av flygekorre i UHEXregistret. PÅ projektområdet finns det inte heller livsmiljöer som flygekorren favoriserar, så som gran-, asp- och aldungar. Konsekvenserna av projektalternativet är
mycket små för flygekorren.
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Alternativ 3: En vindkraftspark i Nykarleby och Vörå med 32 vindkraftverk
Konsekvenserna av alternativ 3 är inte mycket större än konsekvenserna son uppkommer av alternativ 1. Konsekvenserna av genomförandet av vindkraftparkprojektet i det största alternativet 3 bedöms vara små för flygekorren.
Anläggningen av kraftverken och servicevägarna ökar inte anmärkningsvärt splittringen av flygekorrens utbredningsområde, eftersom byggområdena i huvudsak ligger i ungskogar som är olämpliga naturtyper för flygekorren.
14.4.4 Åkergroda
Inga åkergrodor påträffades på projektområdet. Anläggningen av vindkraftparken
medför inga direkta eller indirekta konsekvenser för eventuell förekomst av åkergroda, eftersom byggnationer inte placeras på ett område som kunde tänkas vara en
potentiell livsmiljö för arten. Utifrån befintliga uppgifter förstör eller försämrar inte
realiseringen av projektet åkergrodans fortplantnings- eller rastområden.
14.4.5 Övriga arter
Olägenheterna som uppstår vid byggandet av vindkraftparken och människornas
ökade verksamhet leder troligtvis till att de stora rovdjuren undviker området. Djuren kommer sannolikt att vänja sig vid det ljud som uppstår från vindkraftverken
och övriga störande effekter, och det är möjligt att djuren återvänder till området
när anläggningsskedet har avslutats.
14.5 Konsekvenser av elöverföringen
Konsekvenserna av elöverföringen för faunan framkommer främst som förändringar i
livsmiljöer och som mildare splittringar av livsmiljöerna. Konsekvenserna är störst på
de områden dit man anlägger helt nya elöverföringslinjer, då man måste avverka
hela elledningsgator. Konsekvenserna är små då man breddar befintliga elledningsgator. Konsekvenserna som uppkommer är inte betydande för faunan, eftersom elledningsgatorna är belägna på ekonomiskogsmarker som redan är formade av
skogsbruket.
Det uppstår inga betydande konsekvenser för områdets vanliga däggdjur av att man
bygger elöverföringen. Konsekvenserna som uppstår under anläggningen är små, eftersom konsekvensen uppstår för en kort period och avgränsas till ett litet område.
Elledningsgatorna innebär nya plantskogar som älgarna kan använda vid bete och
erbjuder en ny livsmiljö även för andra mindre växtätare så som harar och smågnagare. Samtidigt kan rovdäggdjuren dra nytta av den ökade mängden fångstdjur på
området för elöveröringen.
På de nya elöverföringens områden observerade man inte föröknings- eller viloområden för flygekorre eller för andra djurarter som är upptagna i naturdirektivets
bilaga IV (a). På området finns inte heller sådana livsmiljöer som skulle passa för
dessa ändamål. Konsekvenserna för flygekorren av elöverföringen bedöms vara
mycket små, eftersom man inte observerat arten på området och konsekvenserna
för möjliga förbindelserutter är milda.
14.6 Lindring av konsekvenserna
Till de lindrande åtgärderna kan man räkna lindring av störning under anläggningen
genom att inte utföra vissa åtgärder, till exempel trädfällning, under djurens förökningstid.
Det går att lindra konsekvenserna för djuren genom att man strävar efter att begränsa byggverksamheten till ett så litet område som möjligt för att förändringarna i
djurens livsmiljöer ska förbli så små som möjligt.
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Konsekvenserna av projektet för arter som upptagits i bilaga IV (a) till habitatdirektivet kan reduceras genom att man beaktar för djuren viktiga livsmiljöer även i fortsatta vindkraftsplaner.
I fråga om fladdermöss och kollisioner med kraftverk är det möjligt att stänga av
kraft-verken i den mest sensitiva tiden i september (under den aktivaste flytten). I
vindar på över 7 m/s minskar fladdermössens aktivitet märkbart och då kan kraftverken hållas i drift (bl.a. Ahlén 2007).
14.7 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Med hjälp av kartläggningarna av projektområdet har man lyckats få en heltäckande
bild av de arter som förekommer på projektområdet och om fortplantnings- och
rast-områdena för de arter som upptagits i bilaga IV (a) till habitatdirektivet. Det är
möjligt att några livsmiljöer för arterna som nämns i habitatdirektivet inte observerats i kartläggningen. Vid kartläggningen har man emellertid strävat efter att säkerställa att fortplantnings- och rastområden inte finns på de områden där kraftverk och
servicevägar planerats. Vid bedömningen av hur betydande projektområdet är som
flyttstråk för fladdermusen försvåras av att man har lite generell information om hur
stark fladdermusens flyttning är i Finland.
Man har inga tidigare erfarenheter av de negativa konsekvenserna för älgen under
driften av större vindkraftparker. Med hjälp av terränginventeringar och annat
material har man dock kunnat skapa en övergripande bild av viltarterna på projektområdet och lokalisera de viktigaste livsmiljöerna för viltet. För att minimera konsekvenserna kan man beakta livsmiljöerna i den fortsatta planeringen av vindkraftparken. Konsekvensbedömningen baseras på nordisk forskningsvetskap om djurens beteende, vilket bedöms vara väl tillämpbart för de arter som förekommer i liknande
barrskogsdominerade livsmiljöer i Finland.
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15 NATURSKYDDSOMRÅDEN
15.1 Konsekvensmekanismer
Mekanismerna för konsekvenser som inriktas på Natura 2000-områden och andra
skyddsområden är i huvudsak motsvarande som de tidigare definierade mekanismerna för naturkonsekvenserna (se kapitel 12-14). I detta kapitel beaktas dock de
naturobjekt skilt för sig som står som kriterier för enskilda skyddsområden.
15.2 Utgångsdata och metoder
Bedömningsarbetet utförs som en så kallad prövning av behovet av Naturabedömning, med vilken man uppskattar huruvida projektet förutsätter en sådan Naturabedömning som avses i 65 § i naturvårdslagen. Konsekvensernas betydelse för grunderna för skyddet av områdena bedöms i förhållande till artrikedomen och den eventuella förändringen av en gynnsam skyddsnivå samt även med perspektiv på områdenas enhetlighet. Vad gäller områdena i habitatdirektivet, bedöms bland annat
sannolikheten för förändringar i vattenbalansen i myrarna och rörelserna av de
häckande fågelarter som utgör grunden för skyddet av området under häckningen i
förhållande till projektområdet.
Under arbetets gång bedöms även projektets konsekvenser för förverkligandet av de
skyddsmålsättningar som presenterats i skyddsprogrammen samt huruvida projektet
i betydande omfattning försämrar de naturvärden på grund av vilka de Natura 2000objekt som ligger i projektets konsekvensområde har invalts i nätverket av Natura
2000-skyddsområden. Vid bedömningen fäster man uppmärksamhet vid konsekvenser som berör de naturtyper i habitatdirektivet och arter i fågel- och habitatdirektiven som utgör grunden för skyddet av områdena.
Som utgångspunkter vid bedömningen används uppgifterna från den regionala miljöcentralens (Södra Österbottens NTM-central) Natura-blanketter samt innehållet i
skyddsområdenas skyddsbeslut. Dessutom utnyttjas resultaten av bedömningarna
av konsekvenserna för växtligheten, djuren och fåglarna.
Projektets eventuella konsekvenser för flyttfåglarnas flyttsträck till och från Natura
2000-områden har granskats i samband med sammantagna konsekvenser i avsnitt
23.5.5.
Konsekvenserna för skyddsområdena har bedömts av biolog, FM Paavo Sallinen från
FCG Design och planering Ab.
Naturabehovsprövning
I behovsprövningen av Naturabedömningen har utretts huruvida det planerade vindkraftsprojektet i sig eller i samverkan med andra projekt i kringliggande områden
försvagar skyddsgrunderna för Natura-området Paljakanneva – Åkantmossen
(FI800025, SCI) eller de naturvärden på basis av vilka området införlivades med Finlands nätverk Natura 2000 i sådan utsträckning att tröskeln till den egentliga Naturabedömningen enligt 65 § i naturvårdslagen överskrids.
En försvagning av de naturtyper som nämns i bilaga I till habitatdirektivet och av
naturvärden för de arters del som nämns i bilaga II kan vara betydande om:



Skyddsgraden av den art eller naturtyp som ska skyddas inte är gynnsam
efter att projektet har genomförts.
Förhållandena i området förändras till följd av projektet eller planen så att
förekomst och förökning av arter eller livsmiljöer i området inte är möjlig på
lång sikt.
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Projektet väsentligt försvagar riklig förekomst av ett bestånd som ska skyddas.
Särdragen för en naturtyp förstörs eller delvis försvinner till följd av projektet.
Särdragen förstörs eller arter som ska skyddas helt och hållet försvinner från
området.

Kontaktmyndigheten (ELY-centralen i Södra Österbotten) fattar det slutgiltiga beslutet om huruvida behovsprövningen för Natura-bedömningen är tillräcklig och om en
Natura-bedömning ska tillämpas eller inte.
15.3 Nuläge
15.3.1 Naturaområden
På projektområdet finns inga Natura 2000-områden (Södra Österbottens ELY-central
2013 & OIVA 2013). Det finns ett objekt som ingår i Natura 2000-programmet som
angränsar till projektområdet (Figur 15.1).

Figur 15.1. Natura 2000-områden och naturskyddsområden i närheten av projektområdet
(OIVA 2013).
Kuva 15.1. Natura 2000-alueet ja luonnonsuojelualueet hankealueen läheisyydessä (OIVA
2013).

Paljakanneva – Åkantmossen (FI0800025)
Projektområdet angränsar i syd till Natura-området vid namnet Paljakanneva –
Åkantmossen (FI0800025). Natura-området Paljakanneva – Åkantmossen omfattar
bl.a. aktiva högmossar med koncentriskt ordnade tuvsträngar samt området Sandvågorna med trädklädda sanddyner. Objektets areal är cirka 1218 hektar. Avsikten
med området är skyddet av värdefulla arter och naturtyper som upptagits i Europeiska Unionens habitatdirektiv (SCI).
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Inom Natura-området finns tre skyddsområden på privat mark: Paljakanneva–
Åkantmossen 1 (YSA205131), Paljakanneva–Åkantmossen 2 (YSA205154) och
Paljakanneva–Åkantmossen 3 (YSA206096). Största delen av Natura-området hör till
skyddsprogrammet för myrar (Paljakanneva–Åkantmossen 1 (SSO100269).
Paljakanneva – Åkantmossen (FI800025), SCI
Naturtyper på området som upptas i bilaga I till habitatdirektivet:
Trädklädda sanddyner i atlantisk, kontinental och boreal region (3%)
*Aktiva högmossar (70 %)
Klippvegetation på silikatrika bergsluttningar (1%)
* Västlig taiga (2%)
* Skogbevuxen myr (1%)
*= prioriterad livsmiljötyp
Fågelarter på området som upptas i bilaga I till fågeldirektivet:
blå kärrhök (Circus cyaneus)
spillkråka (Dryocopus martius)
storlom (Gavia arctica)
trana (Grus grus)
bivråk (Pernis apivorus)
tretåig hackspett (Picoides tridactylus)
ljungpipare (Pluvialis apricaria)
tjäder (Tetrao urogallus)
grönbena (Tringa glareola)

15.3.2 Naturskyddsområden
På Storbötet projektområde finns inga naturskyddsområden (Figur 15.1).
Det finns fyra naturskyddsområden på privat mark på under tio kilometers avstånd
från Storbötet projektområde (Tabell 15.1). Avståndet till det närmaste skyddsområdet, Paljakanneva-Åkantmossen 2 (YSA205154) är cirka tre kilometer. Området är
beläget syd om projektområdet i Kauhava och dess areal är cirka 7,5 hektar.
I Kauhava finns även skyddsområdet Paljakanneva–Åkantmossen 1 (YSA205131).
Området är beläget cirka fyra kilometer syd om projektområdet och dess areal är
cirka 11,7 hektar. På södra sidan av Paljakanneva–Åkantmossen 1 finns Paljakanneva–Åkantmossen 3 (YSA206096), cirka 5,5 kilometer från Storbötet projektområdet i Vörå. Området har en areal på cirka 7,5 hektar.
Jepuan metsät (Norrgård) (YSA200268) är beläget cirka åtta kilometer nordväst om
projektområdet i Nykarleby. Området har en areal på cirka 9,5 hektar.
Tabell 15.1. Naturskyddsområden som finns på under tio kilometers avstånd från projektområdet (OIVA 2013).
Taulukko 15.1. Luonnonsuojelualueet 10 kilometrin säteellä hankealueesta (OIVA 2013).

Namn

Kod

Jepuan metsät (Norrgård)

YSA200268

Areal (ha)
9,5

Paljakanneva–Åkantmossen 1

YSA205131

11,7

Paljakanneva–Åkantmossen 2

YSA205154

7,5

Paljakanneva–Åkantmossen 3

YSA206096

19

Forststyrelsen har uttalat att det i projektområdets omedelbara närhet utanför Naturaområdet Paljakanneva – Åkantmossen finns fastigheter som ägs av staten och som
har reserverats för skyddsbruk. Dessa fastigheter planeras inlämmas i skyddsområden.
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15.3.3 Objekt som hör till skyddsprogrammet för myrar
Det finns ett objekt som hör till skyddsprogram på under 10 kilometer från Storbötet
projektområdet. Objektet Paljakanneva – Åkantmossen (SSO100269) hör till
skyddsprogrammet för myrar. Objektet angränsar i nordöst till projektområdet (figur
15.2). Paljakanneva – Åkantmossen består av två delar och dess sammanlagda areal
är cirka 878 hektar. Objektet ligger inom Naturaområdet Paljakanneva – Åkantmossen (FI0800025).

Figur 15.2. Skyddsprogrammen i närheten av projektområdet (OIVA 2013).
Kuva 15.2. Suojeluohjelmat hankealueen läheisyydessä (OIVA 2013).

15.4 Konsekvenser av vindkraftparken
15.4.1 Natura 2000
Paljakanneva-Åkantmossen är så kallad SCI-område (Site of Community Intrests),
och således riktas konsekvensbedömningen på inom området förekommande naturtyperna som nämns i habitatdirektivens bilaga I. Områdets skyddsgrund baserar sig
inte på de djurarter som upptas i habitatdirektivens bilaga II.
Etableringen av vindkraftsparken på Storbötet projektområde anses inte förändra
vattenbalansen på Naturaområdets tillrinningsområdet och inga konsekvenser bedöms uppstå för naturtyper eller växtarter som anges i skyddsgrunderna för Naturaområdet. Eftersom utbredningen och representativiteten av de naturtyper som förekommer i Naturaområdet enligt gjorda bedömningar inte kommer att förändras,
kommer inte heller helheten av Naturaområdet enligt bedömningen att påverkas av
några signifikanta konsekvenser.
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Vindkraftsparken kan ha en lindrig lokal inverkan för fågeldirektivens fågelarter och
inom området förekommande flyttfåglar, som nämns förekomma på Naturaområdet,
på grund av t.ex. möjliga kollisions- och störningskonsekvenser. Projektet har dock
inte konsekvenser för häcknings- eller flyttfågelbeståndet av de fågelarter som har
anmälts förekomma på Natura-området då man betraktar ett mer omfattande område.
Beroende på vindkraftparksalternativ är cirka 30-270 hektar av Natura 2000området och myrskyddsområdet Paljakanneva-Åkantmossen beläget i det område
där bullret enligt modelleringen överskrider 35 dB. Dock kan dessa skyddsområden
inte anses användas i allmänhet för vistelse eller naturobservationer under natten
och därmed tillämpas inte nattvärdet 35 dB för områden.
Vindkraftverkens skuggbildningseffekter når endast fram till Naturaområdets nordligaste hörn och konsekvenserna för naturtyper eller växtarter som anges i skyddsgrunderna för Naturaområdet bedöms vara lindriga.
Den planerade vindkraftsparken kommer att förändra landskapet i PaljakannevaÅkantmossen Naturaområdet. Enligt synlighetsanalysen kommer de flesta av de planerade kraftverken till att vara synliga i en stor del av Naturaområdet. Vindkraftparkens mest betydande konsekvenser för Natura-områdets rekreationsanvändning härrör landskapskonsekvenserna.
Vindkraftparkens konsekvenser för Natura-området i Paljakanneva-Åkantmossen är
minsta i alternativ 2 och mest omfattande i alternativ 3. Dock bedöms vindkraftparkens konsekvenser för naturtyper eller växtarter som anges i skyddsgrunderna för
Naturaområdet bedöms vara lindriga i samtliga alternativ.
Som slutledning konstateras att en Naturabedömning som avses i 65 § i naturvårdslagen i fråga om Naturaområdet i Paljakanneva-Åkantmossen inte är nödvändig.
15.4.2 Skyddsområden och skyddsprogram
Etableringen av vindkraftsparken anses inte förändra vattenbalansen på naturskyddsområdena eller utgöra någon fara för vegetation eller naturtyper som utgör
skyddsgrund för områdena. Fåglar och andra djurarter som förekommer på de
närmaste skyddsområdena kan i någon utsträckning antas röra sig på det planerade
vindkraftparksområdet.
15.5 Konsekvenser av elöverföringen
Det finns inga Natura-områden eller naturskyddsområden på kraftledningsrutten eller i närheten av den preliminära rutten. Elöverföringens potentiella konsekvenser
hänför sig till fåglarnas beteende och rörelser mellan Naturaområdena i förhållande
till den planerade luftledningen. Det finns ingen grund att anta att Naturaområdens
fågelbestånd skulle möta kraftledningar. Kollisionsrisken för fåglarna har granskats i
kapitel 13.
15.6 Lindring av konsekvenserna
Etablering av vindkraftparken bedöms inte medföra några betydande konsekvenser
för naturskyddsområden och därmed finns det inte något behov av att föreslå särskilda lindrande åtgärder.
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15.7 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
På grund av avståndet mellan de planerade kraftverken och Natura- och naturskyddsområdena utsätts flora och fauna (med undantag för fåglar) som nämns i områdenas skyddsgrunder utsätts inte för konsekvenser, varför bedömningen av dem
inte är förknippad med signifikanta osäkerhetsfaktorer. I fråga om fågelbeståndet
hänför sig de mest relevanta osäkerhetsfaktorerna till fåglarnas beteende och rörelser mellan Naturaområdena och vindkraftsparken samt i deras omgivning.

