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lande till det aktuella området, kunskap om ämnesområdet och intresse samt personliga motiv
för att området uppskattas.
Användning av fotomontage som hjälp vid bedömningen innehåller också osäkerhetsfaktorer,
eftersom många olika faktorer påverkar fotomontagens slutliga utseende. Dessutom ger bilderna
bara en uppskattning av hur landskapsförändringen kan se ut just från den aktuella platsen. Därtill har bl.a. bildvinkeln och vädret stor betydelse för det intryck man får av ett fotomontage.

10. KONSEKVENSER FÖR NATURMILJÖN
10.1 Jord- och berggrund
10.1.1 Konsekvensens ursprung och influensområde

I vindkraftsprojektets byggskede ingår omfattande jordbyggnadsarbeten. På vindkraftverkens
byggområden och på vägsträckningarna ska berg sprängas och marken jämnas ut. På mjuk mark
byts marksubstansen vid behov ut till något mera bärande material som lämpar sig som byggunderlag. Under driften behövs i allmänhet inga jordbyggnadsarbeten på vindkraftsområdet. Då
vindkraftsparken avvecklas ska vindkraftverken och övriga konstruktioner rivas och transporteras
bort från området och därefter ska området återställas. Vindkraftverkens fundament ska eventuellt också rivas. Arbetsskedena och de behövliga maskinerna då vindkraftsparken avvecklas är i
princip desamma som i byggskedet. Därför kan konsekvenserna anses vara likartade som under
byggtiden.
Projektets inverkan på markens beskaffenhet och berggrunden berör områdena för vindkraftverkens fundament, lyftområden och servicevägar samt deras omedelbara omgivning. För elöverföringen görs mindre jordbyggnadsarbeten i samband med att kraftledningsstolparna ska resas.
Hur djupt man gräver vid anläggning av kraftverkens fundament beror på den valda fundamenttypen samt markens egenskaper på området, exempelvis dess bärighet. Om kraftverk ska bygggas på en plats där jordskiktet saknas eller är mycket tunt kan kraftverket byggas med hjälp av
bergsförankring eller också kan fundamentet byggas på klippmark. På mjuk mark måste marksubstansen bytas ut mot bärande material, t.ex. sprängsten eller makadam. Servicevägarna
kommer att vara grusbelagda och cirka 6 meter breda, frånsett kurvorna där vägen breddas beroende på kurvradien. Kring servicevägarna måste träden då röjas bort på en bredd av 12–15
meter.
Under byggtiden och driften hanteras små mängder bränslen och oljor, så projektet är förknippat
med en liten risk för förorening av marken, om kemikalier och oljor kommer ut i marken.
Trafikpåverkan av projektets jordbyggnadsarbeten har bedömts i kapitel 12.3.
10.1.2 Utgångsinformation och bedömningsmetoder

Planeringsområdets jord- och berggrundsförhållanden utreddes utgående från bergs- och jordartskartan samt grundkartan. Läget för nationellt och regionalt värdefulla geologiska och geomorfologiska formationer utreddes med hjälp av miljöförvaltningens databaser och utredningarna
för landskapsplanen. Tillståndssituationen för marktäktsområdena utreddes med Närpes stad
samt i Geologiska forskningscentralens system KITTI. Områdets allmänna markförhållanden undersöktes dessutom i samband med terränggranskningarna. Ett mål vid terränggranskningarna
var också att upptäcka lokalt värdefulla geologiska platser på området. För att kartlägga förekomsten av fornstrandsformation vid Torget och för att bedöma konsekvenserna av vindkraftsprojektet användes experthjälp från Geologiska forskningscentralen (GTK 2014). Geologiska
forskningscentralens (GTK 2015) karttjänst utnyttjades för att bedöma förekomsten av sura sulfatjordar.
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Bedömningen har gjorts som en expertbedömning. Tills vidare finns inga noggrannare uppgifter
om planeringsområdets markförhållanden utan de kommer att preciseras då planeringsarbetet
framskrider. I beräkningarna av behövliga byggnadsarealer och stenmaterialmängder för projektet har uppgifter från andra motsvarande vindkraftsprojekt utnyttjats. På förhand uppskattas
att varje vindkraftverks lyftområde kommer att behöva cirka 2 000 m 3 kross. För servicevägarnas strukturella skikt behövs enligt preliminär uppskattning cirka 5 m 3 kross per meter ny vägbotten och 2 m3 per meter vägbotten som ska förbättras. I det här skedet av planeringen är det
ännu inte känt var stenmaterial och marksubstans som behövs för byggandet kommer att tas.
Marksubstans och stenmaterial försöker man dock ta så nära projektområdet som möjligt och det
finns troligen flera täktområden.
10.1.3 Bestämning av de berörda objektens känslighet och konsekvensens storlek

Jord- och berggrundens känslighet har bedömts på basis av planeringsområdets geologiska
egenskaper, naturtillstånd och landskapsvärden. Influensområdets jord- och berggrund har
större känslighet om området har vissa särdrag och geologiska formationer (t.ex. jättegrytor eller
åsformationer) samt om det är i naturtillstånd och har landskapsvärden. Konsekvenserna för
jord- och berggrund bedöms enligt klassificeringen i nedanstående tabeller. I bedömningen beaktas hur omfattande förändringar som uppstår i jord- och berggrund under byggtiden samt hur
stor mängd marksubstans som måste brytas.
Jord- och berggrund, bestämning av influensområdets känslighetsnivå.
Liten

På influensområdet finns inga särskilda klipp- eller markformationer eller berg i dagen. Områdets jord- och/eller berggrund är bearbetad.

Måttlig

På influensområdet finns andra klipp- eller markformationer än sådana som är värdefulla och
inkluderade i skyddsprogram eller planer. På området finns vidsträckta och/eller enhetliga
klippområden.

Stor

På influensområdet finns klassificerade värdefulla berggrunds- eller markformationer. Områdets jord- och/eller berggrund är i naturtillstånd och på området finns vidsträckta och/eller
enhetliga klippområden.

Bestämning av hur stora konsekvenserna blir för jord- och berggrunden.

Liten

Medelstor

Stor

Konsekvenserna för jord- och
berggrund omfattar små arealer, de
är lokala och förändringstiden är
kort (mindre än två år). Massorna
som ska behandlas kan utnyttjas
för byggande av fundament och
vägar samt för återställning av
landskapet.

De indirekta konsekvenserna av
brytning och bearbetning (damm,
buller) drabbar också omgivande
områden.
Förändringstiden
är
relativt kort (2–5 år). Massorna
som ska behandlas måste deponeras utanför planeringsområdet.

De direkta och indirekta konsekvenserna drabbar ett vidsträckt
område. Förändringstiden är lång
(över 5 år) och massorna som ska
behandlas omfattar stora mängder.
Största delen av massorna som
ska hanteras måste deponeras
utanför planeringsområdet.

10.1.4 Nuvarande situation

Den dominerande jordarten på projektområdet är morän, men det förekommer också torvmarker
i den mellersta delen av delområdena. Det finns få ställen där berget kommer i dagen, för berggrunden täcks till största delen av moränlager. Största delen av områdets berggrund består av
glimmergnejs.
På området finns tre marktäktsplatser som motsvarar det som anges i marktäktslagen: sand- och
grustäktsplatserna vid Högbacken och Torget på delområdet Hedet samt ett bergsbrott söder om
Brännbacken på delområdet Björkliden.
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Figur 61. Marktäktsområden vid Torget (vänster) och söder om Brännbacken (höger). © Ville YliTeevahainen.

Figur 62. Jordarts- och berggrundskarta över projektområdet.

Enligt Geologiska forskningscentralens (2014) utredning finns strandavlagringar på backområdet
vid Torget. Avlagringarnas omfattning är dock ganska liten och de förekommer främst på den
högsta punkten på backområdet och på den nordöstra sluttningen. Avlagringarna är långsluttande och urskiljs endast svagt i terrängen. Där jordkabeln ska dras förekommer inga tydliga
betydelsefulla strandvallar. Med beaktande av strandvallarnas storlek och mängd kan området
vid Torget inte anses vara geologiskt (landskapsmässigt) något särskilt värdefullt objekt. På området Hedskogen cirka 3,5 km norr om Torget finns betydligt mera strandvallar än vid Torget.
Sura sulfatjordar
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Sulfatjordar har uppkommit i Östersjöområdet under Litorinaperioden, då sulfidsediment avlagrades på den dåvarande havsbottnen i samband med den bakteriella nedbrytningen av växtrester.
De här avlagringarna befinner sig numera ovanför havsytan till följd av landhöjningen. Så länge
avlagringarna hålls under grundvattennivån förblir de neutrala. Om de torkar och utsätts för syre,
till exempel vid grävning i anslutning till byggarbete, blir markskikten sura sulfatjordar. I marken
och i områdets vatten sjunker pH-värdet betydligt, varvid tungmetaller lättare löses ut, vilket ger
upphov till problem och kostnader till exempel vid användning av marken för odling samt belastning av nedanför liggande vattendrag. Marken innehåller också i sig mera svavel- och metallföreningar än normalt. I värsta fall uppstår obalans i ekosystemen speciellt i nedanför liggande vattendrag, det uppkommer fiskdöd, tillväxtstörningar för växter och bottenorganismernas och fiskarnas förökningsområden kan försvinna (Maaseutuverkosto 2009).
Sulfatjordar finns främst i Österbotten, i en zon från Närpes till Uleåborg, men en smalare zon
sträcker sig också till Södra Finlands kustområde. De finns främst på cirka 60 meters höjd över
havsytan, men ställvis också 80–100 meter över havsytan (Maaseutuverkosto 2009). Projektområdet ligger i den här zonen. Geologiska forskningscentralen håller på att kartlägga de sura sulfatjordarna vid den österbottniska kusten. På basis av uppgifter från kartläggningen är risken för
förekomst av sulfatjordar på projektområdet liten eller mycket liten (GTK 2015). Till en liten del
är förekomstrisken måttlig vid de kraftverk som placeras närmast Ömossen på grund av den
finkornigare marken där förekomsten av sulfider är mera sannolik (GTK 2015). På mossen Långmyran kan det finnas grovkornigare sura avlagringar, men inga vindkraftverk har planerats på
det området. Riskerna och konsekvenserna av sulfatjordar samt möjligheterna att minska olägenheterna har behandlats noggrannare i kapitlet ”Ytvatten och fiskbestånd”.

Figur 63. Sura sulfatjordar på projektområdet enligt Geologiska forskningscentralen (2015).

Jord- och berggrundens känslighetsnivå på området Hedet-Björkliden.

Liten

Området är i praktiken helt täckt av mineraljord och det finns inga enhetliga eller vidsträckta bergsområden. På området finns tidigare marktäktsverksamhet. På området finns inga värdefulla klipp- eller markformationer
som kunde vara i naturtillstånd.
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Storleken av konsekvenserna för jord- och berggrunden på området Hedet-Björkliden

Liten

Konsekvenserna för jord- och berggrund omfattar små arealer och är lokala. Massorna som ska hanteras kan till
stor del utnyttjas för byggande av fundament och vägar samt för återställning av landskapet.

10.1.5 Konsekvenser för jord- och berggrund

I alternativ 1A, 1B och 2 är förändringarna i jord- och berggrunden permanenta och direkt proportionella till antalet kraftverk som byggs. Följande tabell ger en uppskattning av hur stora markarealer som måste bearbetas i de olika alternativen. Fastän marken bearbetas permanent på
20–30 ha i de olika alternativen blir konsekvenserna på lokal nivå små och innebär exempelvis
endast två procent av hela projektområdets areal i det största alternativet. Beträffande stenmaterial kommer den behövliga mängden stenmaterial att bli cirka 85 000–130 000 m 3. En del
av det stenmaterial som behövs kan fås från planeringsområdet och en del skaffas från närmaste
lämpliga stentäktsområde. Projektområdet har låg känslighetsnivå, eftersom det inte finns några
särskilda klipp- eller markformationer på projektområdet eller i dess omedelbara närhet.
Tabell 18. Arealer av fältområden, vägförbindelser, markområden som ska bearbetas samt behövlig
mängd stenmaterial i de olika projektalternativen.
Alterna-

Kraft-

Ny vägför-

Väg

Vägförbin-

Total areal

Behövlig mängd stenmaterial

tiv

verk

bindelse

ska förbätt-

som

Areal

vindkraftver-

av

delsernas

som

/

(st)

(km)

ras (km)

kens fältom-

areal (ha)

bearbetas

ALT 1A

28

8,9

14,9

16,8

13,4

30,2

130 000

ALT 1B

25

7,4

13,4

15

11,1

26,1

115 000

ALT 2

18

6,1

9

10,8

9,2

20,0

85 000

råden (ha)

ska

marksubstans

(m3

teor.

volym)

(ha)

Då man beaktar områdets känslighetsnivå och konsekvenserna storlek blir konsekvenserna för
marken små och lokala både under byggtiden, under driften och vid avvecklingen. Bearbetningen
av marken orsakar små förändringar i markytans nivå, men detta har ingen betydande inverkan
på jord- och berggrundens kvalitet. Enligt tillgänglig information behöver fundament för vindkraftverken inte till någon betydande del byggas på berggrund (ingen sprängning av berg), så
några direkta konsekvenser för berggrunden uppkommer inte. För elöverföringen krävs jordbyggnadsarbete där jordkablarna ska dras på området. Jordkablarna dras huvudsakligen i anslutning till servicevägarna. På området Torget dras jordkabeln via backens norra kant där det
finns strandvallsformationer. Avlagringarnas omfattning är dock ganska liten och de förekommer
främst på den högsta punkten på backområdet och på den nordöstra sluttningen. Enligt utredningen (Geologiska forskningscentralen 2014) finns inga tydliga strandvallar på jordkabelrutten
och området Torget kan inte heller på annat sätt anses vara något särskilt värdefullt geologiskt
objekt. Därför orsakar byggandet av jordkabelrutten inga betydande konsekvenser för geologiskt
värdefulla objekt. För kraftverken byggs dessutom en elstation som placeras på ordinär skogsmark. Även för den blir konsekvenserna för jord- och berggrunden små både under byggtiden
och under driften.
Efter att vägarna och vindkraftverkens områden har byggts och jordkablarna dragits kommer
driften inte att medföra några förändringar i jord- och berggrunden. I samband med servicearbete vid vindkraftverken hanteras olja, eftersom kraftverken innehåller betydande mängder olja.
I övrigt bedöms inga skadliga ämnen från konstruktionerna i jord-/berggrunden lösas ut i miljön,
så driften ger inte upphov till någon risk för förorening av marken.
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Efter att vindkraftsparkens drift har upphört rivs vindkraftverken och området återställs på lämpligt sätt. Arbetsskedena och de behövliga maskinerna då vindkraftsparken avvecklas är i princip
desamma som i byggskedet. Vindkraftverken inklusive fundament kan avlägsnas från området,
men att lämna kvar fundamenten i marken och återställa området kan medföra mindre konsekvenser.
Skillnaderna mellan alternativen beror främst på skillnaderna i arealer som ska bearbetas enligt
tabell 18. I alternativ ALT 1A och 1B är arealen som ska bearbetas cirka 30–50 % större än i
alternativ ALT 2.
Betydelsen av konsekvenserna för jord- och berggrund i de olika projektalternativen.

Influensområdets känslighet

Konsekvensens storlek

Stor
tiv

nega-

Medelstor
negativ

Liten negativ

Ingen
påverkan

Liten
positiv

Medelstor
positiv

Stor positiv

Måttlig

Liten

ALT 1A,
ALT 1B,
ALT 2

Ingen
påverkan

Liten

Liten

Måttlig

Måttlig

Stor

Måttlig

Liten

Ingen
påverkan

Liten

Måttlig

Stor

Stor

Stor

Stor

Måttlig

Ingen
påverkan

Måttlig

Stor

Stor

Liten

10.1.6 Projektet genomförs inte ALT 0

Om projektet inte genomförs kommer inga förändringar att ske i områdets jord- och berggrund.
Då den nuvarande marktäkten på området Hedet-Björkliden fortsätter kommer områdets markförhållanden att förändras lokalt.
10.1.7 Minskning av konsekvenserna

Vindkraftsprojektet byggs med beaktande av terrängförhållandena. Vid byggande på mark och
berg ska onödig schaktning och sprängning av berg undvikas. Värdefulla naturobjekt beaktas
genom att de märks ut i terrängen.
10.1.8 Osäkerhetsfaktorer och deras inverkan på slutsatserna

Områdets markförhållanden är tydliga, så markförhållandena är inte förknippade med några osäkerhetsfaktorer som påverkar slutsatserna. På områdena för vindkraftverkens fundament har
inga geotekniska undersökningar gjorts, men med beaktande av områdets jord- och berggrundsförhållanden finns inga betydande osäkerhetsfaktorer i anslutning till sätten att bygga fundament. I det här skedet av planeringen är det ännu inte känt varifrån den behövliga marksubstansen kommer att hämtas till området.
10.2 Grundvatten
10.2.1 Konsekvensens ursprung och influensområde

Grundvattnet påverkas mest på grus- och sandmark där grundvattenbildningen är stor. På områden med mycket berg i dagen och tunt lösjordslager infiltreras regnvattnet inte i marken utan
rinner som ytvatten till dikena eller till myrmarksområden, varvid grundvattenbildningen av nederbörden blir liten.
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Förändringar i marken till följd av schaktnings- och grävningsarbeten kan leda till förändringar i
vattnets strömnings- och infiltrationsförhållanden. Med tanke på grundvattnet är det mest skadligt om grävningen når ned under grundvattennivån på områden med god vattenledningsförmåga. Grundvattnets kvalitet kan förändras från naturtillstånd eller förstöras, om ämnen som är
skadliga för grundvattnet kommer ut i marken. Förändringar i grundvattnets kvalitet och mängd
kan försämra tillgången på vatten i privata brunnar eller i städernas och byarnas vattentäkter.
Grundvattnets influensområde är i allmänhet lokalt, eftersom grundvattenområdena vanligen är
små med korta strömningsavstånd. Strömningsavstånden är oftast 0,1–1 km och som längst
cirka 10 km.
10.2.2 Utgångsinformation och bedömningsmetoder

Beskrivningen av grundvattnet gjordes med stöd av en granskning av grundkartan och läget för
de närmaste grundvattenområdena utreddes via miljöförvaltningens miljö- och geoinformationstjänst (OIVA).
10.2.3 Bestämning av de berörda objektens känslighet och konsekvensens storlek

Grundvattnets känslighet har bedömts på basis av läget för klassificerade grundvattenområden
och vattentäkter på planeringsområdet eller i dess närhet och närbelägna bostadshus samt avståndet till dem. Känsligast för förändringar med tanke på samhället är viktiga grundvattenområden och de områden där deras grundvatten bildas. Områden där det inte finns några klassificerade grundvattenområden är däremot inte särskilt känsliga för påverkan på grundvattnet. Konsekvensens storlek ökas av hur mycket projektets åtgärder påverkar grundvattenbildningsområdet
eller strömningsförhållandena och därigenom grundvattnets kvalitet och/eller mängd.
Grundvatten, bestämning av influensområdets känslighetsnivå.
Liten

På influensområdet finns inga klassificerade grundvattenområden. Området har ingen betydelse för samhällets vattenförsörjning och det finns inga privata brunnar inom influensområdet.

Måttlig

På influensområdet finns andra grundvattenområden än sådana som är viktiga eller lämpliga
för vattenförsörjningen. På influensområdet finns privata brunnar.

Stor

På influensområdet finns grundvattenområden som är viktiga och lämpliga för vattenförsörjningen. Området har betydelse för samhällets vattenförsörjning eller det finns privata brunnar på området.

Bestämning av grundvattenpåverkans storlek.
Liten

Medelstor

Stor

Byggande av projektet och dess
drift påverkar inte grundvattenkvaliteten, -mängden eller bildningsområdet.

Små lokala förändringar kan ske i
strömningsförhållandena på bildningsområdet. Förändringen påverkar inte grundvattnets kvalitet
och/eller mängd.

Tydliga förändringar sker i strömningsförhållandena på bildningsområdet. Förändringen påverkar
grundvattnets kvalitet och/eller
mängd.

Liten

Medelstor

Stor

10.2.4 Nuvarande situation

På projektområdet finns inga klassificerade grundvattenområden. Närmaste grundvattenområde
är Långvikens (1054507) grundvattenområde av I klass cirka fem kilometer västerut, nordväst
om Rangsby. Det näst närmaste grundvattenområdet finns i Korsnäs, Helenelunds (1028052)
grundvattenområde av I klass cirka 10 kilometer nordväst om projektområdet.
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Grundvattenområde
Avrinningsområdets gräns
Avrinningsområdets
utloppsplats

Figur 64. Grundvatten- och avrinningsområden i projektområdets omgivning.

Grundvattnets känslighetsnivå på området Hedet-Björkliden.
Liten

På influensområdet finns inga klassificerade grundvattenområden. Området har ingen betydelse för
samhällets vattenförsörjning och det finns inga privata brunnar inom influensområdet.

10.2.5 Konsekvenser för grundvattnet

På området Hedet-Björkliden kommer arbetet med att bygga vindkraftverken och servicevägarna
att ske på flera kilometers avstånd från närmaste klassificerade grundvattenområden, och från
kraftverken och de nya vägsträckningarna finns ingen direkt strömningsförbindelse med grundvattenområdena. Byggandet av en vindkraftspark i Hedet-Björkliden kommer alltså inte nämnvärt att påverka grundvattnet.
Under byggtiden samt vid service följs bestämmelser och anvisningar som gäller för hantering av
bränslen och smörjmedel samt andra ämnen som är skadliga för marken och grundvattnet. Behovet och mängden av olja varierar beroende på kraftverkens tekniska lösningar. I turbinerna
finns växellådsolja samt hydraul- och bromsolja (cirka 300–400 liter av vardera). Turbiner utan
växellåda behöver ingen växellådsolja. Oljorna byts vid behov, normalt med 4–6 års mellanrum.
Dessutom används smörjmedel som byts med ungefär ett halvårs mellanrum. Vissa vindkraftverk
använder några tiotal liter glykol för kylning. Mängderna är så små att det inte medför någon risk
för förorening av grundvattnet, eftersom oljan i händelse av en olycka samlas i uppsamlingsbehållare eller på vindkraftstornets täta botten. Som olja kan man använda miljövänliga oljor som
inte orsakar miljöolägenheter ens i exceptionella situationer.
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Storleken av konsekvenserna för grundvattnet på området Hedet-Björkliden.
Liten

Områdena där vindkraftverk och servicevägar ska byggas ligger utanför grundvattenområdena. Om projektet förverkligas kommer det inte att påverka det område där grundvatten bildas, inte heller vattnets mängd eller kvalitet.

Betydelsen av konsekvenserna för grundvattnet i de olika projektalternativen.
Konsekvensens storlek

Stor
tiv

nega-

Medelstor
negativ

Liten negativ

Ingen
påverkan

Liten
positiv

Medelstor
positiv

Stor positiv

Måttlig

Liten

ALT 1A,
ALT 1B,
ALT 2

Ingen
påverkan

Liten

Liten

Måttlig

Måttlig

Stor

Måttlig

Liten

Ingen
påverkan

Liten

Måttlig

Stor

Stor

Stor

Stor

Måttlig

Ingen
påverkan

Måttlig

Stor

Stor

Liten

10.2.6 Projektet genomförs inte ALT 0

Om projektet inte genomförs kommer inga förändringar att ske i områdets grundvattenförhållanden.
10.2.7 Minskning av konsekvenserna

Projektet påverkar inte grundvattnet, så det behövs inga åtgärder för att lindra konsekvenserna.
10.2.8 Osäkerhetsfaktorer och deras inverkan på slutsatserna

Planeringsområdet har tydliga grundvattenförhållanden. Projektet bedöms inte ha någon väsentlig inverkan på grundvattnet och skillnaderna mellan de olika alternativen är inte avsevärd i fråga
om konsekvenser för grundvattnet. Grundvattenförhållandena är inte förknippade med några
osäkerhetsfaktorer som påverkar slutsatserna.
10.3 Ytvatten och fiskbestånd
10.3.1 Konsekvensens ursprung och influensområde

Jordbyggnadsarbetena på projektområdet medan vindkraftsparken byggs (bl.a. på områdena för
kraftverk och servicevägar) kan i någon mån påverka ytvattnets kvalitet och därigenom vattenorganismerna. Under byggåtgärderna avlägsnas ytjord, vilket kan öka avrinningen till ytvattnet
och belastningen av fast substans. Om det finns sura sulfatjordar på området och om grävningen
når ända ned till sulfatjordarna kan ytvattnet också drabbas av surt avrinningsvatten som kan
innehålla höga metallhalter. Maskinerna som används ger upphov till en liten risk för oljeutsläpp.
Under vindkraftsparkens drift uppkommer i normala situationer ingen egentlig påverkan på områdets ytvatten. I samband med vindkraftverkens service hanteras olja, vilket kan medföra en
risk för förorening av grundvattnet i händelse av en olycka.
Då vindkraftsparken avvecklas kommer konstruktionerna att rivas och området återställas så att
det blir så naturtroget som möjligt. Påverkan på ytvattnet är likartad som under byggtiden eller
kan till och med bli mindre beroende på exempelvis om kraftverkens fundament rivs. Till exempel
påverkan av sura sulfatjordar har uppkommit redan under byggtiden och sannolikt uppkommer
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ingen ytterligare påverkan, om inte nya sulfatjordar blottläggs genom grävning i syrefria skikt.
Påverkan lindras och upphör då området har återställts och fått ett växttäcke.
Projektets konsekvenser för ytvattnet och fiskbeståndet är begränsade främst till projektområdet. Närmare bestämt berör påverkan ytvattnet i näromgivningen kring de områden där jordbyggnadsåtgärder vidtas. Det är områdena för kraftverkens fundament samt områdena för servicevägar.
10.3.2 Utgångsinformation och bedömningsmetoder

I beskrivningen av ytvattnets och fiskbeståndets nuvarande tillstånd på projektområdet har bl.a.
följande utredningar och källmaterial utnyttjats (vissa av rapporterna finns bara på finska, rubrikerna har översatts till svenska):
· Paikkatietoikkuna (granskning av grundkarta och kartnivåer)
· Miljöförvaltningens datasystem Hertta och miljö- och geoinformationstjänsten OIVA.
· Invånarenkät
· Intervju/enkät bland skogsorganisationer
· Terränggranskningar
· Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (2013), webbtjänsten Atlas (http://atlas.rktl.fi).
· Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (2012), undersökning av Närpes å
(2008–2010)
· Västra Finlands miljöcentral (2009), Åtgärdsprogram för vattenvård av Närpes ås vattendragsområde fram till år 2015
· NTM-centralen i Södra Österbotten (2014), Förslag till åtgärdsprogram för vattenvård av Närpes ås vattendragsområde fram till år 2021
· NTM-centralen i Södra Österbotten (2012), Tillsammans för god vattenstatus – Bidra till arbetsprogrammet för vattenvården och de centrala frågorna inom Kumo älvs–
Skärgårdshavets–Bottenhavets vattenförvaltningsområde 2016–2021.
Bedömningen av konsekvenserna för ytvattnet och fiskbeståndet har gjorts som expertbedömning. Den befintliga informationen om projektområdets ytvatten och fiskbestånd har jämförts
med placeringen av vindkraftverk och servicevägar i projektplanen. I bedömningen har också
befintlig information om områdets jord- och berggrund beaktats. I bedömningen har man dessutom beaktat kraftverksfundamentens byggnadsteknik, de byggnadsmaterial som ska användas
och dessas eventuella inverkan på ytvattnet och fiskbeståndet.
Konsekvensbedömningen gjordes på basis av tidigare undersökningar i anslutning till ämnet (litteraturkällor), terränggranskningar, invånarenkäter och frågor till experter. Konsekvenserna av
att en vindkraftspark byggs kan jämföras med jordbyggnadsarbete där jordytan grävs bort och
bearbetas och vägar byggs.
10.3.3 Bestämning av de berörda objektens känslighet och konsekvensens storlek

Ytvatten, bestämning av influensområdets känslighetsnivå.
Liten

På influensområdet finns inga rännilar i naturtillstånd eller andra värdefulla småvatten. De
mottagande vattendragens ekologiska tillstånd är nöjaktigt, försvarligt och/eller dåligt.

Måttlig

På influensområdet finns rännilar i naturtillstånd eller andra värdefulla småvatten. De mottagande vattendragens ekologiska tillstånd är gott och/eller nöjaktigt.

Stor

På influensområdet finns rännilar i naturtillstånd eller andra värdefulla småvatten. De mottagande vattendragens ekologiska tillstånd är utmärkt. En del av de mottagande vattendragen
ingår i något skyddsprogram eller någon strategi.
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Bestämning av hur stora konsekvenserna blir för ytvattnet.
Liten

Medelstor

Projektets byggnation och drift
påverkar inte naturtillståndet i
rännilar som är i naturtillstånd eller
andra värdefulla småvatten. Konsekvenserna för vattenkvaliteten och
vattenorganismerna blir små eller
inga konsekvenser uppstår. Påverkan är kortvarig.

Projektets byggnation och drift
påverkar naturtillståndet i rännilar
som är i naturtillstånd eller andra
värdefulla småvatten, men påverkan
försvinner inom kort. Vattenkvaliteten och vattenorganismerna kan
påverkas, men konsekvenserna är
kortvariga och försvinner sedan.

Liten

Medelstor

Stor

Projektets byggnation och drift
förändrar permanent naturtillståndet i rännilar som är i naturtillstånd eller andra värdefulla småvatten. Konsekvenserna för vattenkvaliteten och vattenorganismerna blir permanenta och
oåterkalleliga.
Vattendragets
ekologiska klassificering ändras.

Stor

10.3.4 Nuvarande situation

Projektområdet ligger på vattenförvaltningsområdet Kumo älv–Bottenhavet–Skärgårdshavet. På
projektområdet ligger både Hedet och Björkliden huvudsakligen på avrinningsområdet för Närpes
ås mellersta del (39.002). En liten del av delområdet Hedet hör till Harrström ås avrinningsområde (83.102). Båda delområdena hör till en liten del till Töjby ås avrinningsområde (83.100).
Nordvästra hörnet av delområdet Björkliden ligger på Gäddbäckens avrinningsområde (83.098)
och cirka en tredjedel av området ligger på Lidåns avrinningsområde (83.096).
Både Hedet och Björkliden är mycket skogs- och mossdominerade områden. På området finns
inga sjöar eller andra större vattendrag. Den sjö som ligger närmast projektområdet är Hinjärvträsket knappt fyra kilometer norr om området. Endast i den norra delen av Starrmossen, i mellersta delen av Björkliden, finns små tjärnar med öppet vatten, något som är typiskt för högmosse med myrtjärnar. Där kan det förekomma öppet vatten året runt. De kan anses vara sådana objekt som avses i skogslagen. På projektområdet finns inga andra skogslagsobjekt (t.ex.
bäckar i naturtillstånd eller dylikt).
Öster om delområdet Hedet, som närmast på 2,5 km avstånd, finns Närpes å. Den rinner upp
från Jurva. Huvudfåran börjar från den konstgjorda sjön Kivi- ja Levalampi. Ån rinner genom
Närpes och mynnar ut i den invallade Västerfjärden norr om Kaskö. Typiskt för vattenkvaliteten i
Närpes å är höga näringshalter, höga tungmetallhalter och surhetsproblem; cirka 70 % av avrinningsområdet hör till Litorinaområdet. Största delen av näringsbelastningen orsakas av jordbruket. Närpes å regleras i det övre loppet på grund av översvämningsskyddet och skogsindustrins
tidigare råvattenbehov. Närpes ås nedre lopp är beträffande kemiskt tillstånd klassificerat som
sämre än bra och det ekologiska tillståndet bedöms vara dåligt. Målet är att ån ska uppnå gott
tillstånd fram till år 2027. Målnvån för fosforhalten i ån är 40 µg/l och målnivån för pH-värdet
minst 5. För att målen ska nås krävs en klart minskad belastning av ån samt att olägenheterna
av sura sulfatjordar hålls under kontroll.
Ytvattnet som uppkommer på projektområdet rinner längs skogs- och mossdiken till bäckar och
större vattenfåror. Ytvattnet från delområdet Hedet rinner främst till Pånbäcken och Lässtubäcken, som rinner ut i Närpes å i Övermark. Ytvattnet från delområdet Björkliden rinner främst till
Pånbäcken, som får sin början söder om Ömossen och från den norra delen av Starrmossen. Det
finns inga uppgifter om vattenkvaliteten i de här fårorna.
Tjärnarna med öppet vatten på Starrmossen, som ligger inom projektområdet, har ingen betydelse i fråga om fiske eller fiskbestånd. Hinjärvträsket, som är landskapet Österbottens största
naturliga sjö, har också betydelse för fisket, även om träsket är ganska grunt och eutrofierat med
humushaltigt vatten. Fiskbeståndet är ordinärt med bl.a. gädda, abborre och mört. Typiska
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fiskarter i Närpes å är abborre, gärs, gädda och mört; i det mellersta loppet har också ruda och
löja förekommit. I ån har man tidigare också fått bl.a. id, braxen, lake samt i någon mån strömming och nejonögon. Kräftorna försvann i åns huvudfåra på 1950-talet och inga kräftor hittades
vid provfiske av kräftor exempelvis år 2004. Problem med surhet har förekommit i fåran varje år,
och med 5–10 års mellanrum har omfattande fiskdöd noterats. Fiskbeståndet, bottenfaunan
och -algerna beskriver ett tillstånd som är endast försvarligt, högst nöjaktigt och avspeglar påverkan av surhet. Till exempel stensimpan, som är känslig för surhet, saknas helt i ån. Till följd
av arbeten i vattendraget samt försämrad vattenkvalitet har fisket i Närpes å nästan helt upphört.
Ytvattenförhållandenas känslighet på projektområdet.
Liten

På influensområdet finns inga rännilar i naturtillstånd eller andra värdefulla småvatten. De mottagande vattendragens ekologiska tillstånd är nöjaktigt, försvarligt och/eller dåligt.

Grundvattenområde
Avrinningsområdets gräns
Avrinningsområdets
utloppsplats

Figur 65. Indelning i avrinningsområden samt grundvattenområden.

10.3.5 Konsekvenser för ytvatten och fiskbestånd
Storleken av konsekvenserna för ytvattnet i projektalternativ 1A, 1B och 2.
Liten

Inom projektets influensområde finns inga fåror i naturtillstånd eller värdefulla småvatten. Projektets konsekvenser för ytvattnet blir små.
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Konsekvenserna för vattendrag och fiskbestånd bedöms bli av storleksordningen små. På området görs omfattande markbearbetningsåtgärder, men de berör områden där avrinningsvattnet
inte direkt kan påverka vattendragen, och på byggområdena eller i deras omedelbara influensområde finns inga objekt som är i naturtillstånd och motsvarar det som avses i vattenlagen. Projektområdets känslighet i fråga om konsekvenser för vattendrag och fiskbestånd kan anses vara
låg. Vattendragen på avrinningsområdet (Närpes å och mindre diken, till en liten del Hinjärvträsket) är eutrofa eller något eutrofa och de har endast lokalt rekreationsvärde. Starrmossens tjärnar med öppet vatten ligger inom projektområdet men inte inom projektets influensområde. Det
här beror på att avrinningsvattnet från kraftverkens planerade förläggningsplatser strömmar förbi
Starrmossen längs diken som är grävda väster om mossen.
Konsekvenserna för ytvattnet och därigenom fiskbeståndet blir små, då man beaktar områdets
känslighet och konsekvensernas storleksklass. Under byggtiden och vid avvecklingen måste marken bearbetas, vilket leder till att fast substans och näringsämnen följer med avrinningsvattnet.
Detta påverkas speciellt om det är regnigt under byggtiden och av markens beskaffenhet på området. Avrinningsvattnet från områdena Hedet och Björkliden rinner främst minst cirka 4–8 km
mot sydost till Närpes å (figur 66). Detta gäller de fem kraftverken i den östra delen av Björkliden och de 15 kraftverken i södra delen av Hedet. Vattnet hinner renas betydligt på sin väg
genom skogs-/mossområdena och längs dikena. I de mindre dikena nära förläggningsplatserna
kan vattenkvaliteten tillfälligt förändras då halterna av fast substans och näring ökar, men endast
små mängder fast substans och näringsämnen följer med ända till de mottagande vattendragen, i
synnerhet om byggarbetet kan utföras främst under regnfattiga perioder. Avrinningsvattnet bedöms inte påverka möjligheterna att uppnå målet för tillståndet i Närpes å.
Från de två kraftverksplatserna i norra delen av Björkliden strömmar avrinningsvattnet mot
nordväst ungefär fem kilometer och kommer ut i havet vid Långvikfjärden. Från de tre kraftverksplatserna i den västra delen strömmar vattnet cirka fyra kilometer västerut via Norrnäsån
till havet i Rangsbyfjärden. Från de två kraftverksplatserna i nordvästra delen av Hedet strömmar
avrinningsvattnet längs mindre och större diken/fåror västerut mer än tio kilometer tills det
kommer ut i havet i Töjbyviken. Från en kraftverksplats (det nordligaste kraftverket i Hedet)
strömmar vattnet mot nordväst längs olika diken cirka 3,5 km till Hinjärvträsket. Avrinningsvattnet från de här platserna hinner också renas betydligt på sin väg genom skogs-/mossområdena
längs dikena. Därför är det endast låga halter av fast substans och näringsämnen som når fram
till de mottagande vattendragen. Från kraftverksområdena i närheten av Starrmossen strömmar
avrinningsvattnet också mot sydväst längs dikena väster om Starrmossen.
Avrinningsvatten från kraftverk på torvmark har troligen högre halter av näringsämnen och fast
substans än vattnet från kraftverk på moränmark. Platserna för kraftverkens fundament ligger på
mineraljord. På jordkabelsträckningen mellan delområdena finns två små torvmofigurer, men
behovet av att bearbeta marken längs sträckningen är litet. På torvmarker och deras kantområden finns också större risk för förekomst av sura sulfatjordar än på moränmark. Förekomsten av
sura sulfatjordar på byggplatserna borde utredas i den fortsatta planeringen genom markundersökningar och man borde beakta konstruktionernas placering. Markbearbetning på områden med
sulfatjordar borde undvikas så att man med säkerhet kan undvika påverkan på vattendrag och
fiskbestånd. Då beaktas också behovet av att nå tillståndsmålet för Närpes å. Vid grävning på
dessa områden kan det i värsta fall uppstå måttlig påverkan på vattendrag och fiskbestånd. Den
surhet och metallbelastning som kan uppkomma vid dränering av sura sulfatjordar försämrar
ytvattnets tillstånd betydligt, vilket också har skett i Närpes å under de senaste årtiondena. De
känsligaste organismarterna är laxfiskar, lake, mört, blötdjur med kalkskal, snäckor och kräftor.
Vid behov måste påverkan av sulfatjordarna lindras (t.ex. genom behandling av de uppgrävda
jordmassorna och avrinningsvattnet). I den fortsatta planeringen, senast i samband med bygglovet, måste behovet av dikning på kraftverksområdena utredas och konsekvenserna av detta för
områdets hydrologi och vattenföringar bedömas.
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Det bedöms inte uppkomma några konsekvenser under driften, och serviceåtgärderna påverkar i
normala situationer inte ytvattnet. Under driften uppkommer en liten risk för förorening av ytvattnet i undantagssituationer på grund av den stora oljemängden i vindkraftverkets maskinhus,
vilket kan orsaka oljeläckage om någon maskin går sönder. Behovet och mängden av olja varierar beroende på kraftverkens tekniska lösningar. I turbinerna finns växellådsolja samt hydrauloch bromsolja (cirka 300–400 liter av vardera). Det finns också turbiner utan växellåda och de
behöver ingen växellådsolja. Oljorna byts vid behov, normalt med 4–6 års mellanrum. Dessutom
används smörjmedel som byts med ungefär ett halvårs mellanrum. Vissa vindkraftverk använder
några tiotal liter glykol för kylning. Mängderna är så små att det inte medför någon risk för förorening av ytvattnet, eftersom oljan i händelse av en olycka samlas i uppsamlingskärl eller på
vindkraftstornets täta botten. Som olja kan man använda miljövänliga oljor som inte orsakar
miljöolägenheter ens i exceptionella situationer. Servicebesöken vid kraftverken uppskattas inte
heller medföra några utsläpp i dikesvattnet och vidare ut i havsvikarna.
Avvecklingen av kraftverken bedöms orsaka liknande konsekvenser eller mindre än under byggtiden. På grund av projektets obetydliga påverkan på vattendragen är det inte heller sannolikt att
fiskbeståndet skulle påverkas.

Figur 66. Avrinningsvattnets främsta strömningsriktningar från projektområdet samt mottagande vattendrag (främst Närpes å och mindre diken). Figuren visar kraftverken i alternativ ALT 1A. I alternativ
ALT 1B ingår inte de tre västligaste kraftverken och i alternativ ALT 2 ingår inte kraftverken på området
Björkliden (de 10 västligaste kraftverken).

Konsekvenserna för ytvattnet och fiskbeståndet bedöms bli små i alla alternativ. De små skillnaderna mellan alternativen beror främst på antalet kraftverk och servicevägarna samt de arealer
som på grund av dem måste bearbetas, varvid en liten lokal påverkan på ytvattnet uppstår. I
alternativ ALT 1A och 1B bearbetas cirka 30–50 % större areal än i alternativ ALT 2, där inga
kraftverk alls byggs på området Björkliden. Beträffande avstånden till de mottagande vattendragen är det ingen skillnad mellan de olika alternativen (cirka 3,5–10 km).
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Betydelsen av konsekvenserna för ytvattnet i de olika projektalternativen.
Konsekvensens storlek

Stor
tiv

nega-

Medelstor
negativ

Liten negativ

Ingen
påverkan

Liten
positiv

Medelstor
positiv

Stor positiv

Måttlig

Liten

ALT 1A,
1B, 2

Ingen
påverkan

Liten

Liten

Måttlig

Måttlig

Stor

Måttlig

Liten

Ingen
påverkan

Liten

Måttlig

Stor

Stor

Stor

Stor

Måttlig

Ingen
påverkan

Måttlig

Stor

Stor

Liten

10.3.6 Projektet genomförs inte ALT 0

Om projektet inte genomförs, förblir ytvattenförhållandena ungefär likadana som nu. Konsekvenser för ytvattenförhållandena kan uppstå till följd av kommande torvproduktion samt jord- och
skogsbruksåtgärder och framför allt underhåll av de nuvarande dikena.
10.3.7 Minskning av konsekvenserna

Vindkraftsparkens byggarbeten borde utföras under en regnfattig period då avrinningen är liten
och fast substans har små möjligheter att följa med vattnet ut i vattendragen. Vid vägbyggena
ska man använda så grov marksubstans som arbetet tillåter. Med tillräckligt antal vägtrummor av
rätt dimension samt dikesplaner kan inverkan på avrinningen och dikenas vattenföring minskas. I
den fortsatta planeringen borde förekomsten av sura sulfatjordar undersökas på förläggningsplatserna och på områdena där nya servicevägar ska byggas. Framför allt borde markbearbetningsarbeten på sulfatjordsområden undvikas, eftersom det i allmänhet är svårt att åtgärda uppkomna olägenheter. De olägenheter som surheten ger upphov till kan åtgärdas exempelvis med
olika vattenskyddskonstruktioner, kalkfilterdiken, kalkning av vattnet och behandling av de uppgrävda jordmassorna.
10.3.8 Osäkerhetsfaktorer och deras inverkan på slutsatserna

Fastän det inte finns undersökt, aktuell information om ytvattnets kvalitet på projektområdet kan
en tillförlitlig bedömning göras på basis av erfarenhet och kunskap om vattenkvaliteten i diken på
myrmarksdominerade områden samt terränggranskningar. Det anses inte finnas några betydande osäkerhetsfaktorer förknippade med konsekvensbedömningen. Eventuella sura sulfatjordar
på projektområdet ska utredas i den fortsatta planeringen och de ska beaktas vid placeringen av
kraftverk, jordkablar och servicevägar.
10.4 Vegetation och naturtyper
10.4.1 Konsekvensens ursprung och influensområde

Medan vindkraftsparken byggs berör konsekvenserna för naturtyperna och vegetationen de områden där byggåtgärder utförs. Träden fälls och vegetationen avlägsnas för att ge plats för vindkraftverkens fundament, lyft- och monteringsområden, servicevägar samt jordkablar. Då byggåtgärderna berör myrmarksområden eller andra områden med dålig bärighet kan man i samband
med byggandet bli tvungen att byta ut jordmassor mot material med bättre bärighet. Utöver de
direkta konsekvenserna för vegetation och naturtyper kan vindkraftsprojektet orsaka fragmentering av livsmiljöerna så att det bildas isolerade öar, vilket kan orsaka negativa konsekvenser för
naturens mångfald. Fragmenteringen av livsmiljöerna beror främst på att servicevägar byggs.
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Byggandet ökar också mängden områden som påverkas av kanteffekter på planeringsområdet.
Under driften blir konsekvenserna för naturmiljön små. Olyckor där bränsle eller olja från arbetsmaskiner kommer ut i marken och påverkar vegetationen bedöms i princip vara mycket
osannolika.
10.4.2 Utgångsinformation och bedömningsmetoder

Naturtypernas särdrag och vegetation på kraftverkens och servicevägarnas byggområden undersöktes i terrängen under terrängsäsongen 2013 och 2014. Avsikten var att kartlägga eventuella
värdefulla naturtyper på området och de viktigaste platserna med tanke på naturens mångfald
(bl.a. naturvårdslagen 29 §, skogslagen 10 §, vattenlagen 11 §) och hotade arter på området
samt att beskriva växtlighetens allmänna drag och vegetationstyperna på de områden som enligt
planen ska bebyggas. På varje område där ett kraftverk ska byggas inventerades ett område av
cirka en hektar noggrannare. Inventeraren vandrade längs den kommande servicevägen till
kraftverkens byggområden och kartlade vegetationen och naturtyperna. Förutom byggområdena
kartlades också andra eventuella värdefulla naturobjekt på projektområdet på platser som utgående från kartmaterial och flygfoton kan vara av intresse. Som utgångsinformation användes
bl.a. fotografier i falska färger och ortoflygfoton, grundkartor, miljöförvaltningens artdatabas,
Skogscentralens databas (skogslagsobjekt och miljöstödsobjekt), den preliminära planen för placering av kraftverken samt preliminära resultat av andra terrängarbeten på utredningsområdet.
Naturtyper och vegetation inventerades bl.a. genom terränggranskning 24.5.2013, 28.5.2013,
30.5.2013, 2.6.2013, 4.6.2013, 6.6.2013, 26.6.2013 samt jordkabelns sträckning 27.10.2014.
Utredningen gav tillräckligt med material och en god bild av områdets naturtyper och betydelsefulla livsmiljöer för konsekvensbedömningen.
I bedömningsarbetet granskades konsekvenserna av att projektet genomförs med tanke på naturens mångfald som helhet i området och värdefulla naturobjekt på de aktuella platserna. I bedömningen av konsekvensernas betydelse beaktades hur representativa objekten samt vegetationen och naturtyperna är på lokal, regional och nationell nivå. Naturtypernas hotstatus granskades utgående från klassificeringen av naturtypers hotstatus enligt Raunio m.fl. (2008).
10.4.3 Bestämning av de berörda objektens känslighet och konsekvensens storlek

Vegetationens och naturtypernas känslighet har bedömts på basis av planeringsområdets naturvärden. De platser som är känsligast för förändringar är livsmiljöer som har utvecklats under lång
tid utan störningar eller som har uppkommit under lång tid. Till exempel gamla naturskogar,
fuktiga öppna mossar i naturtillstånd, krävande organismarter i omedelbar närhet av bäckar och
källor är särskilt känsliga för förändringar. Mindre känsliga är livsmiljöer som snabbt återställs,
exempelvis skogar som är kraftigt skötta genom skogsbruksåtgärder och dikade mossar där arterna har anpassat sig till förändringar i förhållandena.
Konsekvensens storlek påverkas av hur stor del av skogs- och myrmarksarealen som bebyggs.
Störst betydelse för bevarandet av naturens mångfald har dock bevarandet av hotade naturtyper, livsmiljöer för hotade arter och direktivarter samt skogslagsobjekt. Dessa områden omfattar
i allmänhet små arealer och de ligger åtskilda från varandra, vilket gör det svårare för arter som
är beroende av dessa livsmiljöer att förflytta sig till nya områden. Konsekvensens storlek minskas
av områden med ekonomiskog och andra behandlade livsmiljöer med arter som är allmänt förekommande.
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Liten

På influensområdet finns inga hotade naturtyper, skogslagsobjekt eller förekomster av hotade växtarter eller direktivarter. Influensområdets skogar är ekonomiskogar som har behandlats genom avverkningar och dikningar.

Måttlig

På influensområdet finns skogslagsobjekt och/eller nära hotade naturtyper eller regionalt
hotade arter men inga förekomster av hotade naturtyper, växtarter eller direktivarter. Influensområdets skogar och myrmarker är till stor del i naturtillstånd eller naturliknande tillstånd.

Stor

På influensområdet finns hotade naturtyper eller växtarter och/eller förekomster av direktivarter. Influensområdets skogar och myrmarker är i naturtillstånd.

Bestämning av hur stora konsekvenserna blir för vegetationen och naturtyperna.

Liten

De permanenta konsekvenserna för
vegetation och naturtyper berör
små arealer och är lokala. Konsekvenserna berör ordinära arter.

Medelstor

De permanenta konsekvenserna för
vegetation och naturtyper berör
också omgivande områden. Konsekvenserna berör skogslagsobjekt
och/eller nära hotade och livskraftiga arter och naturtyper. Största
delen av förändringarna återgår till
tidigare tillstånd på lång sikt.

Stor
Projektet kräver en stor total areal
och byggområdena är vidsträckta.
Projektet placeras i vidsträckta,
enhetliga skogsområden. Projektet
förstör förekomster av hotade arter
och/eller naturtyper eller platser
där direktivarter växer. Projektet

har negativ inverkan på bevarandet av
någon art på en gynnsam skyddsnivå.

10.4.4 Nuvarande situation

Allmän beskrivning
Projektområdet Hedet-Björkliden ligger i den sydboreala vegetationszonen, närmare bestämt vid
Södra Österbottens kust, men den mellanboreala vegetationszonen finns också alldeles i närheten av projektområdet. I indelningen av myrmarksområden ligger utredningsområdet i Kustregionens högmossezon och i Satakuntas och Södra Österbottens zon av koncentriska strängmyrar.
Områdets högsta åsområden karakteriseras allmänt av tall- och grandominerade ganska unga
ekonomiskogar, där det finns ett stort antal figurer med plantskog. Torra, talldominerade moar
av lingontyp (VT) och motsvarande tallmyrar förekommer mest på de högsta backarnas ryggar.
Vegetationen övergår dock snabbt i frisk mo av blåbärstyp (MT) på mera låglänta ställen och
därefter lundartade moar (OMT). Skogarna på området används mycket effektivt som ekonomiskogar, så det finns inte just alls några figurer med gamla skogar i naturtillstånd. Landskapet
karakteriseras allmänt av gallringsbestånd i olika stadier. En del av de unga plantbestånden på
näringsrik mark är mycket täta, nästan ogenomträngliga snårskogar. Små figurer med äldre och
grövre, grandominerade bestånd finns främst bl.a. i de norra delarna av Högbacken, söder om
Högåsliden och vid den nordvästra kanten av norra Starrmossen.
Myrmarkerna på projektområdet har till största delen förlorat sitt naturtillstånd, de är dikade
tallmyrar, kärr och torvmoar av olika stadier. Mest representativ i fråga om vegetation och naturtyper samt nära naturtillstånd är norra Starrmossen mitt på delområdet Björkliden. Det är en
välutvecklad koncentrisk strängmyr med gölar. Också Ömossen, som ligger mellan projektområdena Hedet och Björkliden, är huvudsakligen lågstarrmosse i naturtillstånd. Myrfiguren Långmyran mitt på delområdet Hedet är fortfarande odikad i de mellersta delarna.
På projektområdet finns inga vidsträckta åkerområden. I sydvästra delen av delområdet Björkliden finns en liten åkerfigur. De närmaste vidsträckta åkerområdena finns mellan delområdena
Hedet och Björkliden, kring Ängsby samt väster om projektområdet i Rangsby och öster om området i Övermark.
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Byggområden
På de planerade byggområdena för kraftverk, servicevägar och jordkablar finns inga värdefulla
naturtyper (objekt som avses i skogslagen, naturvårdslagen eller vattenlagen). Enligt utlåtande
från Skogscentralen Kusten innehåller deras databas inga särskilt värdefulla livsmiljöer på projektområdet (skogslagen 10 §). I samband med terränggranskningarna noterades inga hotade
arter (CR, EN, VU) enligt naturvårdslagen (46 §), växt- eller mossarter som är fridlysta med stöd
av naturvårdslagen (42 §) eller växtarter som är särskilt skyddskrävande eller motsvarar habitatdirektivet (bilaga IV b och bilaga II). För området finns inte heller någon tidigare information
om hotade arter i artdatabasen Hertta. Skogarna på de områden där vindkraftverk och servicevägar ska byggas utnyttjas intensivt i skogsbruket och innehåller gallringsbestånd av olika åldrar,
där undervegetationen består av ordinära arter som är typiska för det växtgeografiska området.
På de områden som i naturutredningen klassificerades som värdefulla naturobjekt anläggs inga
servicevägar eller byggområden för vindkraftverk. Noggrannare beskrivningar av vegetationsoch naturtyper på byggområdena finns i naturutredningen (bilaga 5).
Vegetationens och naturtypernas känslighetsnivå på området Hedet-Björkliden.
Måttlig

Influensområdets skogar har skötts genom skogsbruksåtgärder. På influensområdet finns
enstaka skogslagsobjekt. På projektområdet och i dess näromgivning finns representativa
myrkomplex.

Värdefulla naturobjekt
De mest representativa ställena som är bäst i naturtillstånd i fråga om vegetation och naturtyper
finns på områdets myrmarksområden. Norra Starrmossen mitt på delområdet Björkliden är trots
den obetydliga storleken en välutvecklad koncentrisk välvd strängmyr med gölar. Där kan man
tydligt se den typiska strukturen för en högmosse med strängar, höljor och gölar. Mossens kanter
är utdikade, men den mellersta delen är fortfarande i naturtillstånd. Dominerande myrmarkstyper
på området är bl.a. högmosseartad tallmyr, fuscum-tallmyr och ris-tallmyr. Också Ömossen, som
ligger mellan projektområdena Hedet och Björkliden, är huvudsakligen i naturtillstånd, endast
kanterna är dikade. Ömossens mellersta delar är främst öppen och trädlös lågstarrmosse, vid
kanterna finns bl.a. ljung-fuscum-tallmyr. Högmossemyrarna och fuscum-tallmyrarna har i södra
Finland bedömts vara livskraftiga (LC) och de ombrotrofa lågstarrmossarna och ristallmyrarna
nära hotade (NT). Som myrkomplex har koncentriska strängmyrar i södra Finland bedömts vara
nära hotade (NT). Halvöppna fuscum-tallmyrar och trädlösa lågstarrmossar kan också anses vara
sådana objekt som avses i skogslagen 10 § (trädfattiga myrar), även om norra Starrmossen och
Ömossen som objekt kan vara för vidsträckta för att vara sådana objekt som avses i skogslagen
10 §.
På den koncentriska strängmyren norra Starrmossen mitt på delområdet Björkliden finns ett tjugotal gölar med öppet vatten i myrens mellersta del. I de största gölarna finns det troligen vatten
året om. De största gölarna med tydliga kanter och öppet vatten kan också tolkas som sådana
objekt som avses i vattenlagen 11 §, alltså tjärnar mindre än en hektar.
Mitt på delområdet Hedet finns myrområdet Långmyran, som är odikat i de mellersta delarna. I
de mellersta delarna av myren finns öppen lågstarrmosse som blivit övervuxen med vitmossa och
som vid kanterna övergår i ljung- och kråkbärsdominerad fuscum-tallmyr med tvinvuxna myrtallar. De dikade kantmyrarna är främst nydikade ris-tallmyrar och -förändringar. Myrens mellersta del kan enligt skogslagen 10 § tolkas vara en särskilt viktig livsmiljö (hör till kategorin
”trädfattiga myrar på impediment och tvinmarker”).
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Figur 67. Norra Starrmossen.

Figur 68. Vy från Ömossen.
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Vanlig lunglav (Lobaria pulmonaria), som är nära hotad (NT) på riksnivå och lokalt hotad (RT) vid
den österbottniska kusten, påträffades på tre ställen på projektområdet. Vanlig lunglav är en
indikatorart för gamla skogar i naturtillstånd eller grövre skogar i ett tillstånd som påminner om
naturtillstånd. Vanlig lunglav trivs i skuggiga och fuktiga livsmiljöer. Förekomsterna som upptäcktes vid utredningen var små och fanns med undantag av en i gamla och skuggiga granbestånd på
frisk mo. I gamla granbestånd på projektområdet växer också bl.a. knärot (Goodyera repens),
som trivs i skuggiga granskogar. På dessa platser planeras dock inga vindkraftverk.
Odikat myrmarksområde
Skogslagen 10 § (trädfattiga myrar)
Vanlig lunglav
Eventuella vattenlagsobjekt
Gammalt granbestånd med knärot

Figur 69. De mest representativa platserna som upptäckts på utredningsområdet då vegetationen undersöktes.

10.4.5 Konsekvenser för vegetation och naturtyper

På de planerade områdena som anvisas för vindkraftverk eller servicevägar finns enligt källmaterialet och utredningarna inga beaktansvärda naturobjekt. De identifierade naturobjekten
ligger på tillräckligt avstånd från de planerade byggområdena, så de värdefulla objekten utsätts
inte för någon skadlig påverkan. Naturtyperna på byggplatserna är inte kvantitativt eller kvalitativt klassificerade som hotade naturskogar (Raunio m.fl. 2008). Skillnaderna jämfört med naturtyper i naturtillstånd märks bland annat i trädens skiktning, trädens artsammansättning, åldersstruktur samt mängden murkna träd. Då vindkraftsparken byggs kommer en del av planeringsområdet att förändras till byggd miljö, men den egentliga byggnadsarealen utgör dock bara
några procent av hela planeringsområdets areal. Största delen av vindkraftverken och servicevägarna är planerade att placeras i närheten av den nuvarande skogsbilvägen, varvid vidsträckta
skogsbruksområden blir kvar i närheten av byggområdena. Mängden skogsbilvägar på området
ökar dock och de breddade väglinjerna ökar fragmenteringen av livsmiljöerna och kantpåverkan.
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Storleken av konsekvenserna för vegetation och naturtyper på området Hedet-Björkliden i projektalternativ 1A, 1B och 2.
Liten

Byggområdena ligger i ordinära skogsbestånd som används som ekonomiskog och som
inte har några särskilda naturvärden. Inga värdefulla naturobjekt påverkas.

Under driften påverkar vindkraftsprojektet inte växtligheten och naturtyperna. Vindkraftsparken
orsakar under normala förhållanden under driften inga utsläpp som kunde påverka växtligheten i
omgivningen kring byggområdena.
Betydelsen av konsekvenserna för vegetation och naturtyper i de olika projektalternativen.

Konsekvensens storlek
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10.4.6 Projektet genomförs inte ALT 0

Om vindkraftsparken inte byggs kommer områdets vegetation och naturvärden att förbli som nu.
Bevarandet av naturvärdena och deras utveckling påverkas av bl.a. skogsbruksåtgärderna på
området, utdikning av myrmarker samt marktäkt.
10.4.7 Minskning av konsekvenserna

Värdefulla naturobjekt på små arealer beaktas i den noggrannare planeringen av placeringen
samt genom att märka ut dem i terrängen under den tid byggarbetena pågår.
10.4.8 Osäkerhetsfaktorer och deras inverkan på slutsatserna

Bedömningens utgångsinformation är baserad på tillgänglig information samt de utredningar som
gjorts. Till denna del är konsekvensbedömningen inte förknippad med några påtagliga osäkerhetsfaktorer. Områdets naturvärden är väl kända och byggandet av vindkraftverk bedöms inte
orsaka på förhand okända konsekvenser för områdets vegetation.
10.5 Fågelbestånd
10.5.1 Konsekvensens ursprung och influensområde

Vindkraftens konsekvenser för fåglarna beror bland annat på vilka fågelarter som förekommer på
det berörda området, fågeltätheten, antalet kraftverk, deras typ och placering samt väderförhållandena. Fåglarna påverkas både direkt och indirekt. Konsekvenserna för fåglarna kan indelas i
tre typer:
1. Störningar och barriäreffekter
2. Förändringar i livsmiljöerna till följd av byggandet och
3. Kollisionsdödlighet till följd av kraftverken
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Störningspåverkan uppkommer till följd av byggarbetena inom vindkraftsparkens område. Byggarbetena ger upphov till förändringar i naturmiljön och ökar den direkta, visuella störningen i
form av mänsklig verksamhet och buller. Störningen påverkar framför allt fåglar som häckar och
söker föda i närheten av kraftverken. Deras häckningsområden kan förskjutas längre bort, vilket
kan begränsa mängden lämpliga födo- och fortplantningsområden som lämpar sig för dem och
gör det därigenom svårare att hitta boplatser och föda. Konsekvensernas storlek varierar mycket
mellan olika arter och till och med individer. Avståndet för flyktreaktioner till följd av visuell störning utgör för de flesta fåglarna högst några hundra meter, men speciellt rovfåglarnas flyktavstånd kan beroende på individ också vara betydligt längre (Ruddock & Whitfield 2007). Under
driften är den mänskliga aktiviteten liten och fåglarna störs främst av kraftverksbullret (Delaney
m.fl. 1999, Habib m.fl. 2007). Efter avvecklingen minskar störningarna till samma nivå som i
utgångssituationen, vilket gör det möjligt för fåglarna att återvända till området.
Med barriäreffekt avses det fysiska hinder som kraftverkskonstruktionerna utgör och som gör att
fåglarna kan bli tvungna att ändra sitt flyttstråk eller sina flygstråk mellan häcknings- och födosöksområdena. Med tanke på fåglarnas energiekonomi påverkar ruttförändringar i de årstidsbundna flygningarna till födosöks- och övernattningsområdena fåglarnas energiekonomi mera än
förändringen i flyttstråken för genomflyttande fåglar. Det har konstaterats att sjöfåglar beroende
på tidpunkt på dygnet i regel ändrar flygrutt på 0,5–3 km avstånd, när de närmar sig vindkraftsparker, och de passerar parken på mycket varierande avstånd beroende på art (Larsen &
Madsen 2000, Petersen, m.fl. 2006, Pettersson 2006). Ejdrarna passerar på flera kilometers avstånd och gäss främst på några hundra meters avstånd. Det har dock noterats att många rovfåglar, exempelvis tornfalk och ormvråk, nästan inte alls väjer för vindkraftsparker (Hötker m.fl.
2006).
Då vindkraftsparker byggs leder det till förändringar i livsmiljön, då livsmiljöer försvinner och
fragmenteras. Om en livsmiljö som lämpar sig för en art försvinner eller minskar i storlek kan det
försvåra möjligheterna att hitta föda eller födosöken kan förskjutas till sämre områden samt arter
som är typiska för vidsträckta, enhetliga områden kan försvinna från området. I sådana fall försämras sannolikt häckningsresultatet eller antalet häckande par minskar.
Att livsmiljöer fragmenteras och försvinner påverkar framför allt platstrogna arter samt arter som
är långt specialiserade för en viss livsmiljö och för vilka utbudet av lämpliga livsmiljöer är litet.
Känsliga arter som undviker människor är mera utsatta för störningar än arter som förekommer i
bebyggda områden och kulturmiljöer. Konsekvenserna under byggtiden kan för vissa arter vara
positiva, då artens förekomststäthet ökar i närheten av byggplatserna (Pearce-Higgins, m.fl.
2009). Det är då närmast fråga om arter som förekommer i miljöer som bearbetats av människor.
Fåglarnas kollisionsdödlighet orsakas av att fåglarna inte hinner eller kan akta sig för vindkraftverkens snurrande rotorblad och dör när de kolliderar med dem. Kollisionsrisken påverkas av det
aktuella områdets läge, vindkraftsparkens storlek samt vindkraftverkens placering och egenskaper. Dessutom varierar kollisionsrisken mycket mellan olika fågelarter. Kollisionsrisken är hög speciellt på områden intill viktiga flyttstråk, på samlingsområden som används under flyttningen
eller i närheten av täta häckningskolonier (Everaert & Kuijiken 2007). Kollisionsrisken ökar med
ökande antal vindkraftverk, men kraftverkens placering i förhållande till varandra påverkar också
kollisionsrisken. I teorin ökar en flyttande fågels kollisionsrisk om rotorbladens rotationsyta står
vinkelrätt mot fågelns flygriktning. Kollisionsrisken ökar ytterligare om de enskilda kraftverken är
placerade i rad i förhållande till fågelns flygriktning. Å andra sidan minskar kollisionsytan i fågelns
flygriktning, om kraftverken är placerade i rad, varvid kollisionsrisken minskar. I undersökningar
av kollisionsrisken har kraftverksplaceringen dock inte alltid noterats ha någon inverkan på kollisionsriskens storlek (Krijgsveld, m.fl. 2009).
Vindkraftverkets strukturella egenskaper påverkar kollisionsrisken. Kollisionsrisken ökas av kraftverkskonstruktioner som ger möjlighet för fåglarna att vila i närheten av kraftverkens rotorblad
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samt klar belysning på natten. Blinkande ljus har konstaterats minska kollisionsrisken jämfört
med fast, klart ljus (Richardson 2000). Kollisionsrisken varierar mellan olika arter och artgrupper.
Speciellt utsatta för kollisioner är bland annat många rovfåglar.
Kollisionsrisken påverkas också av tidpunkten på dygnet och rådande väderförhållanden. Det har
noterats att fåglar väjer för vindkraftverk hundratals meter tidigare på dagen än på natten. Väderförhållandena påverkar starkt fåglarnas flygstråk och flyghöjd. Starka luftströmmar under
flyttningen kan leda till stora avvikelser från fåglarnas invanda flyttstråk. Vid hård vind och speciellt vid hård motvind flyger fåglarna i regel på lägre höjd än vid svag vind.
Kollisionsriskens influensområde varierar beroende på årstiden. Under häckningstiden är främst
arter som häckar i vindkraftsparken eller i dess närhet och arter som söker föda på vindkraftsområdet utsatta för kollisioner. För de flesta fåglarna är det huvudsakliga influensområdet cirka en
kilometer eller mindre från projektområdet. För vissa måsfåglar, lomfåglar och exempelvis stora
dagrovfåglar kan influensområdet dock vara betydligt större, om vindkraftsparken är belägen
inom artens födoområde eller vid dess födosöksrutt.
Influensområdet under flyttningen beror i hög grad på vilka arter som flyttar genom området. En
ansenlig del av de fåglar som flyttar genom Finland (framför allt sjöfåglar, gäss) består också av
arter som häckar på den ryska sidan och i någon mån också i de övriga nordiska länderna. För de
flesta arterna kan påverkan bedömas utgående från populationen i Finland, men speciellt för
hotade eller annars små och nordliga populationer sträcker sig influensområdet också utanför
vårt lands gränser.
10.5.2 Utgångsinformation och bedömningsmetoder
Häckande fåglar

Projektområdet ligger på ett skogsbruksdominerat område. Det fanns inga resultat av tidigare
kartläggningar av häckande fåglar på området. Därför ansågs en kombination av olika fågeltaxeringsmetoder (kartläggningar av hönsfåglarnas spelplatser, punkt- och linjetaxeringar av häckande fåglar, taxering av myrmarksfåglar samt karteringar av hotade och fåtaliga arter och uppföljning av rovfåglarnas flygningar) och en analys av utgångsinformation i det här fallet vara det
bästa sättet att utreda det häckande fågelbeståndet på utredningsområdet. De häckande fåglarna
på det planerade vindkraftsområdet kartlades under våren och sommaren 2013 genom punkt-,
linje- och kartläggningstaxering (t.ex. Koskimies och Väisänen 1988). Dagrovfåglarnas flygningar
studerades sommaren 2013 och 2014. Utöver terrängkartläggningen skaffades också utgångsinformation om eventuella stora rovfåglar (havsörn, fiskgjuse) på projektområdet och i dess
näromgivning från Zoologiska museets samt havsörnsgruppens geoinformationsregister. Områdets fiskgjuseringmärkare har också intervjuats. Information om ringmärkning av områdets rovfåglar samlades in från ringmärkningsbyråns register. Som utgångsinformation utnyttjades också
bl.a. uppgifter från senaste fågelatlas (Valkama m.fl. 2011). I fågelatlasen har uppgifter om förekomsten av olika fågelarter samlats in på 10x10 km2 rutor från hela Finland under åren 2006–
2010. Projektområdet ligger på tre atlasrutor (Närpes Risnäsmossen 696:321, Närpes Norrnäs
695:320 och Närpes Övermark 695:321). Uppgifter om regionens revir för lavskrika erhölls genom att intervjua lavskriksforskaren Bo-Göran Lillandt hösten 2013. Utgångsinformation om viltfågelstammen erhölls av Närpesnejdens jaktvårdsförening samt lokala jägare.
Fågelutredningens mål var att kartlägga speciellt förekomsten av skyddsmässigt betydelsefulla
arter på projektområdet så att konsekvenserna av vindkraftverk och vindkraftsbyggande kan
bedömas och beaktas i den fortsatta planeringen. De viktigaste arterna med tanke på fågelskyddet bedömdes i det här fallet vara fågelarter som med stöd av naturvårdslagen 46 § och 47 § är
hotade och kräver särskilt skydd, de arter som i klassificeringen av de finländska arternas hotstatus anses vara nationellt eller regionalt hotade (Rassi m.fl. 2010, Birdlife Finland 2011a) samt
arterna i Europeiska unionens fågeldirektivs (Rådets direktiv 79/409/EEG) bilaga I, vilkas livsmiljöer medlemsländerna borde skydda genom särskilda åtgärder. I kartläggningarna eftersträvades
också en god helhetsbild av det häckande fågelbeståndets allmänna drag i området samt en loka-
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lisering av de områden som är värdefullast för fåglarna. I rapporten över naturutredningen på
projektområdet ges noggrannare beskrivningar av de använda metoderna och resultaten i fråga
om planeringsområdets fågelbestånd (bilaga 5).

Punkttaxeringsplatser
Linjetaxeringsrutter
Kartlagda platser på myrmark
Kraftverksplatser

Figur 70. Punkttaxeringsplatser (kraftverksplatserna samt några andra platser) och linjetaxeringsrutter
(gröna linjer), platser som kartlades på myrmarksområden (brun färg).

Flyttande och rastande fåglar
Fåglarna som flyttade via utredningsområdet iakttogs under vårflyttningen 2013 under sammanlagt nio dagar (69 timmar) under perioden 2.4–28.4.2013. Höstflyttningen 2013 studerades på
motsvarande sätt under 11 dagar 13.9–22.11.2013, totalt 87 timmar. Flyttobservationerna var
speciellt inriktade på de livligaste flyttdagarna för stora fågelarter (svanar, gäss och tranor) samt
rovfåglar. I maj–augusti 2014 gjordes dessutom kompletteringar av studierna av rovfåglarnas
flygningar och födosök under totalt 15 dagar (90 h). Under den här tiden registrerades också
observationer av flyttfåglar under början av hösten.
Två gånger i september (16 och 20.9.2013) samt en gång i oktober (16.10.2013) gjordes en
genomgång av åkerområdena i Närpes ådal, främst för att kartlägga rastande tranor och deras
flygningar till övernattningsområdena. Den andra gången var observationerna koncentrerade på
framför allt att räkna antalet svanar som rastade i ådalen.
Målet för utredningen var i första hand att bedöma hur omfattande fågelflyttning som sker genom vindkraftsområdet i Hedet-Björkliden samt att iaktta hur de rikligaste fågelarterna som flyttar genom området och är känsliga för vindkraftverk rör sig i området (bl.a. rovfåglar, tranor,
gäss och svanar). Tidigare flyttfågelutredningar som gjorts i närområdet i samband med olika
MKB-projekt (bl.a. Norrskogen och Kalax) samt bakgrundsrapporten ”Förnybara energiformer i
Österbotten, Konsekvenser av vindkraftsområdena för Natura 2000-områdena” (Ramboll 2013)
för Österbottens förbunds etapplan 2 utgjorde god bakgrunds- och jämförelseinformation.
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Konsekvenserna för flyttfåglarna bedömdes utgående från observationer och undersökningar i
Finland och annanstans i världen om hur vindkraftverk påverkar fåglarna. I arbetet bedömdes i
hur stor omfattning olika påverkningsmekanismer kan påverka de arter som förekommer på området. Med hjälp av matematiska modeller bedömdes flyttfåglarnas kollisionsdödlighet och hur
deras populationer påverkas. I början gjordes utgående från observationer i terrängen och erfarenheter från andra motsvarande projekt en bedömning av hur många flyttande fåglar av arter
som är känsliga för vindkraft som flyttar via projektområdet. Fåglarnas kollisionsrisk bedömdes
enligt en beräkningsmodell vars teoretiska modellering följer den teori som presenteras i Lucas
m.fl. (2007) verk Birds and windfarms, kapitel 15 (Band m.fl. 2007). Bedömningen gjordes i två
steg. I det första steget bedömdes utgående från observationer i terrängen och sannolikhetsberäkningar hur sannolikt det är att en viss fågelart kolliderar med de snurrande rotorbladen på ett
vindkraftverk. I beräkningen beaktades bl.a. antalet fåglar som flyger genom projektområdet på
riskhöjd och rotorernas totala svepyta. I det andra steget beräknades sannolikheten för att en
fågel som flyger genom ett vindkraftverks svepyta ska kollidera med rotorbladen. Sannolikheten
för en kollision påverkas av bl.a. fågelns hastighet, dess storlek, flygsätt, rotorns rotationshastighet, rotorbladens längd och bredd. I beräkningen användes en Excel-tabell som modellens skapare har utarbetat (Band m.fl. 2013). Då kollisionsdödligheten hade uppskattats kunde man med
dess hjälp uppskatta hur stor risk populationerna utsätts för. I den här konsekvensbedömningen
användes Koistinens (2004) sätt att prognostisera hur populationen påverkas av dödligheten. Till
modellen har man dessutom lagt till uppskattningar av artens genomsnittliga tillväxtfaktorer under de senaste årtiondena.
10.5.3 Bestämning av de berörda objektens känslighet och konsekvensens storlek

Vid bestämning av fåglarnas känslighetsnivå är det väsentliga hur stort artens bestånd är, beståndets förändringar samt vilka egenskaper artens livscykel har. Till exempel känsligast i fråga
om livscykel är arter som lever länge och förökar sig långsamt. Även artens tolerans för miljöförändringar påverkar artens känslighet. Eftersom ovannämnda faktorer i mån av möjlighet har
beaktats i den nationella klassificeringen av hotstatus utgör den klassificeringen en indirekt mätare av olika fågelarters känslighet.
Det häckande fågelbeståndets känslighet påverkas av antalet hotade häckande arter på projektområdet och i dess närhet. Hotade och sällsynta arter är känsligare för påverkan av projektet än
vanliga och rikligt förekommande arter. Eftersom fågelbestånden varierar kraftigt beroende på
art ökar influensområdets känslighet, om det är ett potentiellt häckningsområde för skyddsmässigt betydelsefulla arter.
Bestämning av de häckande fåglarnas känslighetsnivå.
Liten

Bland de fågelarter som häckar på influensområdet finns inga arter som är hotade eller ingår i
fågeldirektivets bilaga I. Influensområdets livsmiljöer är i liten omfattning potentiella häckningsområden för hotade arter eller arter som ingår i fågeldirektivets bilaga I.

Måttlig

På influensområdet förekommer arter som är hotade och/eller ingår i fågeldirektivets bilaga I.
Influensområdets livsmiljöer är potentiella förekomstområden för hotade arter eller arter som ingår i
fågeldirektivets bilaga I.

Stor

På influensområdet finns en betydande mängd arter som är hotade och/eller ingår i fågeldirektivets
bilaga I. Influensområdets livsmiljöer är tydligt potentiella förekomstområden för hotade arter eller
arter som ingår i fågeldirektivets bilaga I.

Konsekvensens storlek beror på influensområdets storlek, hur länge påverkan varar, det häckande fågelbeståndets täthet på området samt mängden fåglar som utnyttjar området som
födoområde eller som rutt vid födosök. Konsekvensens storlek påverkas också avsevärt av den
artspecifika kollisionsrisken.
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Bestämning av hur stora konsekvenser det häckande fågelbeståndet utsätts för.
Projektets funktioner ger inte upphov
till några konsekvenser eller artens
förlust av livsmiljö är liten eller återställs snabbt. Artens livskraft förblir på
vanlig nivå inom influensområdet.
Projektområdet är
litet
och/eller
påverkningstiden är kort. Mängden
fåglar som häckar på området är liten
och fågelarternas kollisionsrisk är
liten.

Liten

Förlusten av en art eller dess livsmiljö
är delvis oåterkallelig eller livsmiljöerna
förändras betydligt, men förändringarna återställs på längre sikt.

Artens förekomst förändras betydligt
och/eller projektet försämrar påtagligt artens livsmiljö i förhållande till
hela reviret. Arten försvinner sannolikt eller dess förökning förhindras
inom influensområdet till följd av
projektet.

Projektområdet är medelstort och/eller
påverkningstiden är lång. Mängden
fåglar som häckar på området är
medelmåttig och fågelarternas kollisionsrisk är medelmåttig.

Projektområdet är vidsträckt och
projektets påverkningstid är lång.
Mängden fåglar som häckar på
området är stor och fågelarternas
kollisionsrisk är stor.

Medelstor

Stor

Flyttfåglar
Flyttfåglarnas känslighet påverkas i första hand av mängden arter som är hotade samt arter som
ingår i fågeldirektivets bilaga I inom influensområdet.
Bestämning av flyttfåglars känslighet.

Liten

Under flyttningstiden förekommer inte alls eller endast i liten omfattning hotade arter eller arter
som ingår i fågeldirektivets bilaga I eller vindkraftskänsliga arter. I närheten av projektområdet
finns inga rast- eller födoområden som används under flyttningstiden.

Måttlig

Under flyttningstiden förekommer hotade arter eller arter som ingår i fågeldirektivets bilaga I eller
vindkraftskänsliga arter i ordinär omfattning inom projektets influensområde. Projektområdet ligger
inte på något s.k. flaskhalsområde för flyttfåglar. I närheten av projektområdet finns rast- eller
födoområden som används under flyttningstiden och som är viktiga högst på landskapsnivå.

Stor

Under flyttningstiden förekommer hotade arter eller arter som ingår i fågeldirektivets bilaga I eller
vindkraftskänsliga arter rikligare än vanligt inom projektets influensområde. Projektområdet ligger
inom något s.k. flaskhalsområde för flyttfåglar. I närheten av projektområdet finns nationellt viktiga
rast- eller födoområden som används under flyttningstiden.

Hur stor påverkan blir beror inte bara på antalet individer av hotade arter och arter som ingår i
fågeldirektivets bilaga I som flyttar genom influensområdet utan också på det totala antalet av
andra arter i förhållande till populationens storlek. Hur stor påverkan blir beror också i hög grad
på kollisionsrisken, som varierar från art till art. Storleken beror också på närheten till rast- och
födoområden som är viktiga under flyttningen.
Bestämning av hur stora konsekvenser flyttfåglarna utsätts för.
Mängden genomflyttande fåglar är
liten. Påverkan berör en liten del av
artens totala population.

Mängden genomflyttande fåglar är
medelmåttig. Påverkan berör inte en
stor del av artens totala population.

Mängden genomflyttande fåglar är
stor. Påverkan berör en stor del av
artens totala population.

Liten

Medelstor

Stor

10.5.4 Nuvarande situation

Häckande fåglar
Största delen av de häckande fåglarna i området består av arter som är typiska och vanliga i
barr- och blandskogar. Rikligast på området förekommer bl.a. bofink (Fringilla coelebs), lövsångare (Phylloscopus trochilus) och trädpiplärka (Anthus trivialis). De här dominerande arterna utgjorde över hälften av antalet häckande par av olika arter på hela området. Medeltätheten av
häckande fåglar är enligt linjetaxeringarna på delområdet Hedet cirka 256 fågelpar per kvadratkilometer och i Björkliden 231 fågelpar per kvadratkilometer. Resultaten är något högre än genomsnittet i Mellersta Finland och Österbotten (175−200 par/km 2, Väisänen m.fl. 1998). I punkt-
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taxeringarna vid kraftverksplatserna (n=38) observerades i genomsnitt 23 fågelarter i omgivningen kring kraftverkens byggområden och 12 fågelarter per taxeringspunkt.
Skogshönsfåglar som påträffades på projektområdet var tjäder (Tetro urogallus), orre (Tetrao
tetrix) och järpe (Tetrastes bonasia). Spelarenor som orren använder på projektområdet och i
dess omgivning är öppna myrmarksfigurer, bl.a. Norra Starrmossen, Ömossen och Långmyran. I
utredningen hittades en tjäderspelplats som är i användning (tidigare okänd) i de mellersta delarna av delområdet Hedet, där åtminstone tre tuppar förde liv vid terränggranskningarna i början av maj. De lokala jägarna berättade om två gamla spelplatser på delområdet Björkliden, men
vid terränggranskningarna noterades ingen spelaktivitet på dessa platser. I början av 2000-talet
fanns det flera revir för lavskrika på projektområdet: på delområdet Björkliden ett och på delområdet Hedet 4–5 revir. Till största delen var reviren bebodda senast år 2002…2004, men sedan
dess har alla revir för lavskrika på projektområdet varit övergivna till följd av avverkningar. Rovfågelrevir på projektområdet fanns för åtminstone duvhök, sparvhök, sparvuggla samt eventuellt
också bivråk. Ett av fiskgjusens kända boträd finns på delområdet Björkliden. Avståndet från
boträdet till närmaste kraftverk är cirka 600 meter. Boet har hittills inte producerat några ungar
och enligt fiskgjuseregistret har inga ägg lagts i boet. Boet har dekorerats och byggts på under
åren 2010, 2011 och 2014. Ett aktivt fiskgjuserevir som är i bruk och har producerat ungar finns
nordost om projektområdet cirka tre kilometer från närmaste kraftverk. Då rovfåglarnas flygningar studerades sommaren 2014 observerades ingen fiskgjuse ha flygaktivitet över projektområdena. Inga havsörnsrevir är kända på projektområdet eller i dess näromgivning. Inom tio kilometers radie från närmaste kraftverk finns ett havsörnsrevir, som enligt boplatsregistret har fyra
alternativa bon. Vindkraftverk finns som närmast cirka fem kilometer från revirets sydligaste
alternativa bo. Ingen kungsörnshäckning är känd i närområdet.
Det häckande fågelbeståndet på utredningsområdet i Hedet-Björkliden och dess omgivning omfattade enligt kartläggningarna under terrängsäsongerna 2013–2014 åtminstone 20 skyddsmässigt beaktansvärda arter.
Tabell 19. Beaktansvärda häckande arter under terrängsäsongerna 2013–2014. I tabellen under ”Tillstånd” betyder P = häckar på projektområdet, U = häckar utanför projektområdet, ? = osäkert om arten
häckar

Art
Bergfink (Fringilla monifringilla)
Fiskgjuse (Pandion haliaetus)
Ljungpipare (Pluvialis apricaria)
Nattskärra (Caprimulgus europaeus)
Gulärla (Motacilla flava)
Storspov (Numenius arquata)
Trana (Grus grus)
Lavskrika (Perisoreus infaustus)
Göktyta (Jynx torquilla)
Sångsvan (Gygnus gygnus)
Rödstjärt (Phoenicurus phoenicurus)
Grönbena (Tringa glareola)
Tjäder (T. urogallus)
Spillkråka (Dryocopus martius)
Småspov (Numenius phaeopus)
Tretåig hackspett (Picoides tridactylus)
Järpe (Bonasa bonasia)
Drillsnäppa (Acitis hypoleucos)
Orre (Tetrao tetrix)
Sparvuggla (Glaucidium passerinum)

Skyddsstatus
RT
DIR
DIR
DIR
VU
EVA
DIR
RT, NT, EVA
NT
DIR, EVA
EVA
DIR, EVA
NT, RT, DIR, EVA
DIR
EVA
DIR, EVA
DIR
EVA,NT
NT, DIR, EVA
DIR, EVA

Tillstånd
P
?, U
P
P
U
U
P
P?
P
P
P
P
P
P
U
P
P
P
P
U
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Kraftverksplatser
Servicevägar som ska byggas
Servicevägar som ska förbättras
Jordkabel mellan projektområdena
Elöverföring från projektområdet (jordkabel 110 kV)
Elstation
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Kr=ljungpipare
Lr=grönbena
Nk=ängspiplärka
Kuo=storspov
Pkuo=småspov
Ke=gulärla
Me=tjäder
Kk=trana
Lep=rödstjärt
Pa=spillkråka
Lau=sångsvan
Ta=kricka
Rs=drillsnäppa
Va=sparvuggla
Keh=nattskärra
Jär=bergfink
Nau=skrattmås

Figur 71. Beaktansvärda häckande arter på utredningsområdet sommaren 2013 (dagrovfåglarnas samt
ugglornas häckningsplatser har avlägsnats från kartan).

Vindkraftverkens byggområden var inte betydelsefulla för fåglarna utan där fanns vanliga och
ordinära arter som brukar förekomma i skogsmiljö. Värden av betydelse för fåglarna fanns på
några platser på projektområdet och i dess omgivning: de odikade öppna mossarna såsom Norra
Starrmossen och Ömossen erbjöd en lämplig livsmiljö för några myrmarksarter. Tjäderspelplatsen på Hedets projektområde kan också anses vara en lokalt värdefull fågelplats. På utredningsområdet eller i dess näromgivning fanns inga internationellt eller nationellt viktiga fågelområden
(IBA och FINIBA).
Känsligheten bland fåglarna som häckar på området Hedet-Björkliden.
Måttlig

Inom influensområdet förekommer lokalt hotade arter samt flera andra direktivarter. Norra
Starrmossen och Ömossen erbjuder livsmiljöer för flera beaktansvärda myrmarksfågelarter.
På Björklidenområdet finns ett potentiellt fiskgjuserevir.

Flyttfåglar
Hedet-Björklidens utredningsområde ligger på ett skogs- och myrmarksdominerat område, som
närmast cirka fyra kilometer från Bottniska vikens strandlinje. Därför flyger en del av de flyttfåglar som följer Bottniska vikens strandlinje ganska nära väster om utredningsområdet och delvis
också över det. Antalet flyttande fågelindivider är dock betydligt större vid kustlinjen än vid projektområdet. Speciellt sädgässens, tranornas och svanarnas flyttstråk är dock fördelade över en
ganska bred sektor också mot inlandet. Det innebär att de här artgruppernas flyttning är ganska
omfattande vid utredningsområdet både på vårarna och på höstarna. Utredningsområdet ligger
enligt bl.a. bakgrundsmaterialet för Österbottens förbunds 2:a etapplandskapsplan (Ramboll
2013) och Birdlife Finlands nationella rapporter om flyttfåglar (Toivanen m.fl. 2014) på ett område med kraftig genomflyttning av fåglar och området ligger på många stora artgruppers huvudflyttstråk.
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Figur 72. Fåglarnas främsta flyttstråk på våren. Projektområdet i Hedet-Björkliden är inritat som en
svart cirkel på kartan (källa: Toivanen m.fl. 2014)
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Figur 73. Fåglarnas främsta flyttstråk på hösten. Projektområdet i Hedet-Björkliden är inritat som en
svart cirkel på kartan (källa: Toivanen m.fl. 2014)

Då vårflyttningen studerades 2013 iakttogs totalt 6563 fågelindivider och på hösten 35259 individer. Då fågelobservationerna kompletterades under sommaren och början av hösten 2014 noterades 3186 fågelindivider. Beträffande vindkraften presenteras de noterade antalen av viktiga
fågelarter och deras flyghöjd i nedanstående tabell. De noterade antalen tranor och gäss var som
väntat ganska höga, vilket är typiskt för regionen. Antalet svanar var ganska litet både på våren
och på hösten. Resultatet av uppföljningen visade att åkerslätterna i Närpes ådal styrde framför
allt tranornas, gässens och fjällvråkarnas flyttning kraftigt. Till exempel på våren passerade 59 %
av de iakttagna gässen projektområdet helt på dess östra sida. Av de räknade gäss som flög via
projektområdet (41 %) flög största delen via den östligaste sektorn, alltså sektorn OE. På hösten
fördelades gässens flyttning tydligt över ett större område. När det gäller tranornas flyttning
märktes Närpes ådals styrande verkan tydligt inte bara på våren utan också på hösten. På våren
flög 56 % av de observerade tranorna öster om projektområdet och av dem som flög över projektområde flög största delen via den östligaste projektsektorn (OE). Största delen av tranorna
(59 %) hösten 2013 flyttade öster om projektområdet och styrdes söderut av Närpes ådal. Av
dagrovfåglarna var havsörnen den art som påträffades mest både på våren och på hösten. Antalet ökas av genomflyttande och lokala häckande individer samt individer som ännu inte häckar
och som flyger omkring i närheten av kusten och emellanåt gör avstickare ganska långt in i landet. På våren sågs också ett måttligt antal fjällvråkar (53 individer).
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Tabell 20. De viktigaste arterna/artgrupperna som sågs då vårflyttningen studerades 2013. Flyghöjd: 1
= under 60 m; 2 = 60–200 m; 3 = över 200 m.

Art
sångsvan
gäss
trana
havsörn
andra dagrovfåglar
ringduva

Antal
Totalt
Från området
279
277
1567
648
1036
430
85
49
111
90
591
583

1
204
269
53
18
39
506

Flyghöjd
2
75
1295
793
37
69
85

3
0
3
190
30
3
0

Tabell 21. De viktigaste arterna/artgrupperna som sågs då höstflyttningen studerades 2013. Flyghöjd: 1
= under 60 m; 2 = 60–200 m; 3 = över 200 m.

Art
sångsvan
gäss
trana
havsörn
andra dagrovfåglar
ringduva

Totalt
219
3008
16598
55
137
3130

Antal
Från området
136
1627
4688
36
95
1915

1
216
348
1719
18
71
1629

Flyghöjd
2
3
2060
9830
30
62
1391

3
0
600
5049
7
4
110

Tabell 22. De viktigaste arterna/artgrupperna som sågs under uppföljningen på sommaren och början av
hösten 2014. Flyghöjd: 1 = under 60 m; 2 = 60–200 m; 3 = över 200 m.

Art
sångsvan
gäss
trana
havsörn
andra dagrovfåglar
ringduva

Totalt
3
273
477
29
59
750

Antal
Från området
0
231
132
19
59
750

1
3
48
79
2
18
675

Flyghöjd
2
0
183
300
24
41
75

3
0
42
98
3
0
0

På själva projektområdet finns inga nationellt eller internationellt betydelsefulla rast- och
födoområden för stora flyttande arter såsom gäss, svanar eller tranor. De närmaste områdena
finns i Kristinestad i Lappfjärd med omgivning, på åkerområdena i Härkmeri, Lålby och Perus.
Ett av tranornas viktigaste rast- och födoområden under höstflyttningen finns på Söderfjärden i
Vasa. Där samlas som mest cirka 8000 tranor samtidigt. Ovannämnda viktiga rastområden för
gäss och sångsvanar samt tranornas rastområden ligger cirka 40 kilometer söder respektive norr
om projektområdet i Hedet-Björkliden.
Lokalt och även regionalt betydande transamlingar har setts på åkerområdena i Närpes ådal mellan Närpes centrum och Pörtom. På det här området samlas hundratals, som mest 2000–3000
tranor, på höstarna från augusti för att äta och vänta på höstflyttningen. De största transamlingarna har i allmänhet förekommit under september bl.a. i Västra Yttermark, Övermark och Kalax
(Nousiainen 2005). I den här utredningen i september 2013 räknades och noterades närmare
tusen tranor som flög från södra delen av Övermark mot kusten för att övernatta. Fåglarna flög
upp från åkrarna där de hade ätit och flög iväg cirka kl. 18.30–19.00 på kvällarna. Deras flygstråk gick söder om projektområdet i Hedet-Björkliden, via Kroksmossen och Norrskogen till kusten. Tranor flög också från Västra Yttermark mot kusten. Tranorna som flög till sina övernattningsområden hade en flyghöjd som ungefär motsvarar kollisionshöjd med vindkraftverk eller
lägre. Under tidiga morgontimmar när höstflyttningen studerades sågs tranor återvända från sina
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övernattningsplatser vid kusten. De flög vanligen söder om projektområdet mot åkrarna i Närpes
ådal. Den här trafiken pågick så gott som dagligen i september. Kända övernattningsplatser för
tranor i Närpes är bl.a. skärgården kring Börsskäret, Träskholmsfjärden samt Rangsbyfjärden.
Dessutom övernattar tranor på områdets mossar, bl.a. Risnäsmossen, Sanemossen, Rotmossen
och Ömossen (Nousiainen 2005).
Känsligheten bland fåglarna som flyttar via området Hedet-Björkliden.

Måttlig

Under flyttningstiden förekommer hotade arter eller arter som ingår i fågeldirektivets bilaga I eller
vindkraftskänsliga arter i normal omfattning inom projektets influensområde. Projektområdet ligger
inte på något s.k. flaskhalsområde för flyttfåglar, men bl.a. tranor och sädgäss har livlig flyttningsaktivitet på området. I närheten av projektområdet finns rast- eller födoområden som används
under flyttningstiden och som är viktiga högst på landskapsnivå.

10.5.5 Konsekvenser för det häckande fågelbeståndet

Vindkraftverken som planeras i Hedet-Björkliden placeras främst i ganska unga gallrings- och
plantbestånd samt på kalhyggen där antalet par av arter som trivs i gamla, enhetliga skogsområden redan nu är mycket litet. Beträffande servicevägar utnyttjas främst de befintliga vägarna
som förstärks. Vindkraftsbyggnationen leder till att endast cirka 2 % (ca 30 ha) av projektområdets landareal får annan markanvändning under den tid vindkraftsproduktionen kommer att
pågå. Därför kan förändringarna av livsmiljön till följd av att vindkraftverken byggs bedömas bli
av liten betydelse, eftersom de drabbar främst fågelarter som är vanliga och ordinära i skogsmiljöer. Planeringsområdets känsligaste områden är de trädfattiga myrmarksområdena såsom Norra
Starrmossen och Ömossen samt några figurer med grövre granskog. På dessa områden har inget
vindkraftsbyggande anvisats, så det planerade projektet minskar inte mängden av nyssnämnda
livsmiljöer på planeringsområdet.
Fastän vindkraftsbyggandet kommer att förändra endast en liten del av projektområdets livsmiljö
kan byggandet av kraftverk och servicevägar samt störningarna av driften och fragmenteringen
av skogsområdena ofta också påverka områden utanför de egentliga byggområdena. Den ökade
mänskliga aktiviteten och fragmenteringen av skogsområdena märks i allmänhet tydligast i förekomsten av rovfåglar och skogshönsfåglar (på projektområdet i Hedet-Björkliden häckar speciellt
duvhök och tjäder samt lavskrika), medan konsekvenserna för arter som trivs i skogskanter och
som bättre tolererar mänsklig aktivitet ofta blir mera lokala och beror tydligare på direkta förändringar i livsmiljöerna än för ovannämnda arter. Likartade förändringar i beståndet av skogsfåglar
har också noterats på redan byggda vindkraftsområden i USA, där vindkraftsbyggandet har konstaterats påverka speciellt förekomsten av arter som föredrar enhetliga skogsområden samt å
andra sidan öka förekomsten av arter som trivs i kantområden (Kerlinger 2000). I Storbritannien
och Norge har det dessutom beträffande stora rovfåglar noterats att antalet häckande par av
ormvråk (Pierce-Higgins m.fl. 2009) och havsörn (Bevanger m.fl. 2010) på vindkraftsområdena
efter att projektet har genomförts blir lägre än områdets medeltal eller att de har decimerats
efter att vindkraftverken byggts. Möjliga orsaker till att antalet par har minskat har bedömts vara
bl.a. att de par som har häckat på vindkraftsområdena har flyttat för att häcka utanför området,
att honornas häckningsresultat försämrats eller att området har blivit mindre attraktivt som
häckningsområde för nya par (Bevanger m.fl. 2010). I vindkraftsprojektet i Hedet-Björkliden har
granbeståndet där duvhök häckar samt en tjäderspelplats beaktats genom att kraftverkslayouten
har ändrats och avståndet till nyssnämnda störningskänsliga platser förlängts. Efter ändringen är
kraftverken belägna på cirka 0,6 km avstånd från duvhöksreviret och 0,4–0,6 km från tjäderspelplatsen. Avstånden bedöms i det här sammanhanget vara tillräckliga för att förhindra direkta
störningar av vindkraftverkens drift, då man dessutom beaktar att duvhöken inte är en hotad
eller särskilt skyddskrävande art och att tjäderspelet på basis av antalet tuppar (under 5) inte är
lokalt betydelsefullt. Det är osäkert om lavskrika numera förekommer på projektområdet, för de
senaste observationerna gjordes för cirka tio år sedan. Inga vindkraftverk kommer att byggas i
de gamla och enhetliga kärrgranskogar som är viktigast som revirmiljö för lavskrikan. Vindkraftsbyggnationen ökar i någon mån fragmenteringen av skogslandskapet, vilket ökar de nega-
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tiva konsekvenserna för lavskrikan liksom andra fågelarter som kräver enhetliga skogsområden.
Ändringen av skogslandskapet till följd av vindkraftsbyggnationen är dock liten i förhållande till
de förändringar av skogslandskapet som sker varje år till följd av det vanliga skogsbruket. Störningarna medan vindkraftsprojektet byggs kan klassificeras som kortvariga och situationen återgår snabbt till det normala efter att byggskedet är slutfört, då den mänskliga aktiviteten på området minskar.
Konsekvenserna för häckande fåglar under vindkraftsparkens drift består av bl.a. kollisionsrisker
för lokala fåglar. Största delen av de arter som häckar på planeringsområdet är typiska för
skogsmiljö och söker föda främst inne i skogen nära marken. Till exempel tättingar och hönsfåglar flyger under häckningstiden endast sällan ovanför den höjd där vindkraftverkens rotorblad rör
sig (som lägst på 60–80 meters höjd). Därför kan det anses inträffa endast sporadiskt att de här
arterna kolliderar med rotorbladen. Detsamma gäller också duvhöken, som främst jagar på låg
höjd. Av de arter som förekommer på planeringsområdet kan kollisionsrisk uppstå närmast för
tranor och svanar som häckar på projektområdets myrmarks- och våtmarksområden och gör
födosöksflygningar till exempelvis de omgivande åkrarna. Antalet par av dessa fåglar på området
är dock litet och de flyger inte på särskilt hög höjd när de flyger korta sträckor. Kollisionsrisken
till följd av vindkraftsbyggnationen minskas i det här projektet betydligt av att jordkablar dras
både mellan vindkraftverken och vid elöverföringen till elstationen.
Ett av fiskgjusens kända boträd finns på delområdet Björkliden. Avståndet från boträdet till
närmaste kraftverk är cirka 600 meter och inom en kilometers radie har fem kraftverk planerats i
projektalternativ ALT 1A och två kraftverk i projektalternativ ALT 1B. I projektalternativ ALT 2 är
vindkraftverken placerade över 3,7 km från boträdet. Boet har hittills inte producerat några
ungar och enligt fiskgjuseregistret har inga ägg en enda gång lagts i boet. Boet har dock dekorerats och byggts på under åren 2010, 2011 och 2014. Orsakerna till att arten inte har lyckats i sin
häckning på den här platsen är inte kända. Ett aktivt fiskgjuserevir, som är i bruk och producerar
ungar (bl.a. häckningar under åren 2008–2015), finns nordost om projektområdet cirka tre kilometer från närmaste kraftverk.
I den nuvarande situationen medför vindkraftsprojektet i Hedet-Björkliden ingen stor kollisionsrisk eller störning under häckningstiden för fiskgjusen i något projektalternativ. Då rovfåglarnas
flygningar studerades sommaren 2014, vid den tid då fiskgjusens ungar ännu borde vara i boet,
observerades ingen fiskgjuse ha flygaktivitet över projektområdena, fastän häckning då pågick i
det aktiva reviret. Då vår- och höstflyttningen iakttogs år 2013 upptäcktes inte heller några lokala fiskgjusar i rörelse (på våren 1 observation och på hösten 2 observationer av genomflyttande individer). Om arten någon gång i framtiden kommer att häcka i boträdet på delområdet
Björkliden kommer byggandet av de närmaste kraftverken i projektalternativ ALT 1A och deras
drift att utgöra en måttlig risk för att det aktuella reviret ska överges. Tre kraftverk skulle då
ligga på cirka 600 meters avstånd, och dessutom skulle två andra kraftverk ligga inom mindre än
en kilometers radie från boträdet. Ett avstånd på en kilometer har i allmänhet ansetts vara tillräckligt för att trygga att inga direkta störningar från vindkraftsbyggande uppstår när det gäller
fiskgjuse (t.ex. Sveriges Ornitologiska Förening SOF 2013). I Forststyrelsens miljöguide (Päivinen
m.fl. 2011) rekommenderas beträffande skötseln av rovfåglarnas häckningsområden att man
bl.a. inte borde anlägga vandringsleder i närheten av boet (500 meters radie från boet), permanenta lägerplatser eller platser där man kan göra upp eld ska inte anläggas på mindre än en
kilometers avstånd från boet, om det är fri sikt till boet. Skogsarbete borde undvikas i närheten
av ett bebott bo under perioden 15.4–30.7.
Projektalternativ ALT 1A skulle sannolikt orsaka en ödesdiger kollisionsrisk, om en fiskgjuse
skulle börja häcka i boträdet på delområdet Björkliden då vindkraftverken är i drift. Enligt en
kartgranskning går de naturliga födosöksflygningarna från reviret sannolikt rakt västerut till kusten och Rangsbyfjärden eller norrut till Hinjärvträsket, varvid några kraftverk skulle finnas längs
flygstråket. I det här fallet är de bästa projektalternativen ALT 2 och ALT 1B, som till största delen lämnar ifrågavarande flygriktningar fria.
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Inga havsörnsrevir är kända på projektområdet eller i dess näromgivning. Inom tio kilometers
radie från närmaste kraftverk finns ett havsörnsrevir som enligt boplatsregistret har fyra alternativa bon. Vindkraftverk finns som närmast cirka fem kilometer från revirets sydligaste alternativa
bo och vindkraftsprojektet ligger inte mellan reviret och de huvudsakliga födosöksområdena.
Avstånden och projektets läge i förhållande till reviret räcker till för att förhindra direkt störande
påverkan och kollisionsrisk för jagande revirfåglar samt för ungar som övar sig att flyga och då är
som mest utsatta för kollisionsrisk. WWF:s havsörnsgrupp rekommenderar att skyddszonen till
vindkraftverk ska vara minst två kilometer från en havsörns boträd.
Storleken av konsekvenserna för häckande fåglar i projektalternativ ALT 1A.
Medelstor

De häckande fåglarna påverkas mest under byggtiden, men påverkan lindras under driften och försvinner
delvis efter avvecklingen. Fragmenteringen av skogen till följd av projektet bedöms bli måttlig. Norra Starrmossens mossområde på området Björkliden och dess fåglar kan påverkas av störningar och kollisionsrisk,
framför allt om exempelvis en fiskgjuse börjar häcka på mossen när vindkraftsproduktionen pågår.
Storleken av konsekvenserna för häckande fåglar i projektalternativ ALT 1B.
Medelstor

De häckande fåglarna påverkas mest under byggtiden, men påverkan lindras under driften och försvinner
delvis efter avvecklingen. Fragmenteringen av skogen till följd av projektet bedöms bli måttlig. Norra Starrmossens mossområde på området Björkliden och dess fåglar kan påverkas av störningar och kollisionsrisk,
framför allt om exempelvis en fiskgjuse börjar häcka där när vindkraftsproduktionen pågår.
Storleken av konsekvenserna för häckande fåglar i projektalternativ ALT 2.
Liten

De häckande fåglarna påverkas mest under byggtiden, men påverkan lindras under driften och försvinner
delvis efter avvecklingen. Fragmenteringen av skogen till följd av projektet bedöms bli liten. Konsekvenserna
för våtmarks- och myrmarksfåglarna bedöms bli små.

Betydelsen av konsekvenserna för häckande fåglar i de olika projektalternativen.
Konsekvensens storlek
Stor
tiv

nega-

Medelstor
negativ

Liten
negativ

Ingen
påverkan

Liten
positiv

Medelstor
positiv

Stor positiv

Måttlig

Liten

Liten

Ingen
påverkan

Liten

Liten

Måttlig

Måttlig

Stor

ALT 1A
och
ALT 1B

ALT 2

Ingen
påverkan

Liten

Måttlig

Stor

Stor

Stor

Stor

Måttlig

Ingen
påverkan

Måttlig

Stor

Stor

Liten

10.5.6 Konsekvenser för flyttfåglarna

Enligt undersökningarna har det observerats att många fågelarter redan på långt avstånd effektivt kan upptäcka och väja för vindkraftverk som kommer i deras väg på flygstråket. Därför bedöms kollisionsrisken av vindkraftverk med tanke på fåglarna till största delen vara ganska liten
och omfatta högst några enstaka fåglar per vindkraftverk och år (t.ex. Koistinen 2004). I undersökningar i närheten av vindkraftsparker har det konstaterats att 95–97 % av fåglarna väjer för
vindkraftverk som kommer i deras väg och endast 5–3 % av fåglarna flyger genom vindkrafts-
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området. I vissa undersökningar har det dock konstaterats att i verkligheten upp till 98–99 % av
fåglarna väjer för kraftverkens rotorblad (bl.a. Desholm & Kahlert 2006, Scottish Natural Heritage
2010). Det har dock konstaterats att kollisionsrisken varierar kraftigt bland annat beroende på
väderförhållandena och fåglarnas flygaktivitet. Kollisionsriskerna är i allmänhet störst vid dåligt
väder (regn, tät dimma), då fåglarna också har sämre förmåga att upptäcka vindkraftverk som
kommer i deras väg. Dessutom uppskattas kollisionsriskerna i allmänhet vara större än genomsnittet i sådana fall där vindkraftverken är belägna på flyttstråk som fåglar regelbundet använder
eller i omedelbar närhet av viktiga födo- och rastområden. På sådana områden är fåglarnas
flygaktivitet av naturen stor på grund av närheten till samlingsområden.
När det gäller stora fågelarter kan tranornas främsta flyttstråk på hösten vissa år till största delen gå via projektområdet, till exempel vid lämpliga vindförhållanden. På grund av tranornas storlek och flygsätt (långsamt kretsande) har de i en jämförelse av fågelarter bedömts vara en av de
artgrupper som är mest utsatta för risken att kollidera med vindkraftverk (Langston & Pullan
2003). Å andra sidan har det i undersökningar bl.a. i Tyskland och Sverige observerats att tranor
systematiskt undviker att flyga på vindkraftsområden, vilket minskar de eventuella kollisionsriskerna. Till exempel på vindkraftsområdena i Tyskland har man totalt sett hittat mycket få tranor
som kolliderat med vindkraftverk jämfört med exempelvis rovfåglar. Enligt Fanke (2009) har ett
fall av kollisionsdöd för en trana rapporterats i Tyskland under en uppföljningstid på tio år. I Sverige har tranornas tendens att undvika och väja för vindkraftsparker framkommit bl.a. i en
undersökning av Graner m.fl. (2011). Vid undersökningar av fågelbeståndet före och efter byggandet av en landbaserad vindkraftspark i Hörnefors söder om Umeå framkom det att speciellt
flyttande tranor väjde till 100 % för den byggda vindkraftsparken i Hörnefors. Kollisionsrisken
minskas också av att tranorna speciellt på hösten flyger på mycket hög höjd, vid klart väder ofta
ovanför vindkraftverkens totalhöjd.
Kollisionsdödligheten för flyttfåglar till följd av vindkraftsprojektet bedömdes för några viktiga
arter/artgrupper (tabell 23). Utgående från observationerna i terrängen på projektområdet samt
erfarenheter från andra motsvarande projekt i närområdet gjordes en uppskattning av antalet
fåglar som flyttar via Hedet-Björkliden och andelen som flyger på en höjd där kollisionsrisk föreligger. Enligt försiktighetsprincipen höjdes de antal som iakttogs vid uppföljningen i terrängen
och andelarna som flög på kollisionshöjd så att det blev snarare en överskattning än en underskattning, eftersom uppföljningen inte pågick varje dag under flyttningsperioden och fåglarnas
flyghöjd i hög grad beror på väderförhållandena. Kollisionsrisken för detta fågelflöde till följd av
vindkraftsparken modellerades med den s.k. Bands (2007, 2013) planmodell. Med hjälp av Bands
planmodell erhölls en uppskattning av antalet kollisioner, om det största projektalternativet (28
kraftverk) förverkligas på området. Uppskattningen har gjorts för stora fågelarter och för vissa
rovfågelarter, som i allmänhet anses vara mera kollisionsbenägna och för vilka flyttkorridoren
längs Bottniska vikens kust är viktig. Rotordiametern antogs vara 131 meter och rotationshastigheten 6 sekunder/varv. Uppgifter om andelen väjande fåglar inom olika arter togs från litteraturen (bl.a. Scottish Natural Heritage 2010). De fysiska uppgifterna om arterna (bl.a. längd,
vingspann, flyghastighet) för beräkningarna är baserade på litteraturen.
Efter uppskattningen av dödligheten till följd av kollisionsrisken uppskattades risken för populationerna (tabell 24). Här användes Koistinens (2004) metod, utökad med beståndets tillväxtfaktor
för de senaste åren. Detta gav en prognos för populationsförändringen till följd av dödligheten. I
det här sammanhanget användes samma utgångsvärden för populationens storlek och populationens tillväxtfaktor som i bakgrundsutredningarna för Österbottens landskapsplan (bl.a. Naturabedömning).
Tabell 23. Kollisionsprognoser för olika arter enligt Bands modell.

Art
Sångsvan

Antal som flyger
på riskhöjd via
Kollisioner
projektområdet Andel som per år
per år
väjer
(ind./år)
100
0,98
0,04
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Sädgås
Trana
Havsörn
Fjällvråk
Grågås

2400
3600
75
120
400

0,99
0,95
0,95
0,95
0,98

0,36
4,91
0,07
0,09
0,06

Tabell 24. Kollisionernas inverkan på de undesökta arternas populationsstorlek.

Art
Sångsvan
Grågås
Sädgås
Havsörn
Fjällvråk
Trana

PopulaDödlighet
Tillväxtfaktor
tion (ind.)
max/år
16000
11500
20000
500
2000
13500

1,057
1,03
0,96
1,0575
1
1,043

0,04
0,06
0,36
0,07
0,09
4,91

Population
Population
efter 10 år om
efter 10 år utan
Skillnad
vindkraftverken
vindkraftverk
byggs
27853
27852
0,00 %
15455
15454
-0,01 %
13297
13294
-0,02 %
875
873
-0,13 %
2000
1999
-0,04 %
20567
20496
-0,35 %

Enligt modelleringen skulle en sädgås kollidera med ett vindkraftverk en gång på tre år, en
sångsvan på 25 år och en grågås på 17 år. När det gäller rovfåglar skulle havsörnar och fjällvråkar kollidera med 11–14 års mellanrum. För alla ovannämnda arter skulle kollisionsrisken, till och
med enligt försiktighetsprincipen, bli mindre än en individ per år. Av de undersökta arterna skulle
kollisionsrisken bli störst för trana. Som mest kunde fem fåglar per år kollidera med vindkraftverken. Projektets konsekvenser för de genomflyttande fågelpopulationerna skulle bli små. Enligt
beräkningarna skulle populationsförändringarna till följd av vindkraftsparken bli störst för tranan.
Vindkraftsparken skulle minska tranpopulationen med 0,35 % på tio år jämfört med en situation
utan vindkraftspark. För sångsvan, grågås, havsörn, fjällvråk och trana skulle beståndets tillväxtfaktor dock förbli positiv. Sädgåsens tillbakagång skulle i någon mån öka till följd av vindkraftsparken. Eftersom de undersökta arterna sannolikt hör till de känsligaste av de arter som flyttar
genom projektområdet kan man också bedöma att konsekvenserna för övriga arter blir högst av
samma storleksordning.
Det är skäl att notera att utgångsantagandena i hög grad påverkar resultatet av bedömningen.
Den viktigaste variabeln är uppskattningen av andelen fåglar som väjer, men det finns också
osäkerhet i övriga tal. På grund av osäkerhetsfaktorerna måste modellen anses vara endast ungefärlig. Det står klart att fåglarnas beteende på området delvis kommer att förändras efter att
vindkraftverken rests. De väjningsfaktorer som använts här är dock allmänt taget en försiktig
underskattning av flyttfåglarnas väjningsförmåga. Till exempel i uppföljningsundersökningar som
gjorts i ungefär liknande förhållanden (alltså i kustregionen, i ett skogsområde) i Olhava i Ijo och
i Umeå i Sverige (FCG 2015 och Graner m.fl. 2011) konstaterades att fåglarna väjde effektivt för
vindkraftverken. På båda områdena uppskattades kollisionsrisken vara mycket liten och nästan
inga kollisioner observerades. Åtminstone för övervintrande gäss har andelen fåglar som väjer
uppskattats till hela 0,998 (Scottish Natural Heritage 2010).
I fallet Hedet-Björkliden beror konsekvenserna för flyttfåglarna närmast på antalet kraftverk,
medan kraftverkens placering sannolikt är av mindre betydelse. Det innebär att konsekvenserna
för fåglarna ökar med antalet kraftverk.
När det gäller andra påverkningsmekanismer kan fåglarnas flyttningsbeteende i någon mån förändras till följd av barriäreffekten som vindkraftsprojektet ger upphov till. Barriäreffekten minskas av att projektområdet ligger utanför Närpes ådal, som styr fåglarnas flyttning på ett naturligt
sätt. Projektområdets form tillsammans med övriga vindkraftsprojekt i närområdet (Norrskogen,
Kalax) är parallell med fåglarnas främsta flyttriktning, vilket innebär att fåglarna ganska enkelt
kan ta en omväg kring koncentrationen av vindkraftverk när de har upptäckt dem. Fåglarna kan
också utnyttja möjligheten att flyga genom den närmare 2,5 kilometer breda ”korridoren” mellan
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Hedet och Björkliden, där det inte alls finns några vindkraftverk. En del av fåglarna kommer dock
sannolikt att ta en omväg kring hela vindkraftsområdet, vilket förlänger flyttfärden med några
kilometer. Av dessa orsaker kommer barriäreffekten att beröra en liten del av beståndet och
även för den bara under en kort förbiflygning.
Projektet i Hedet-Björkliden medför inga barriäreffekter eller störningar för nationellt eller internationellt viktiga födo- och rastområden som fåglar använder under flyttningen. Närmaste rastområden för fåglar finns flera tiotal kilometer från vindkraftsprojektet. Däremot kan vindkraftsprojektet i Hedet-Björkliden påverka samlingen av tranor som söker föda på åkrarna i Närpes
ådal på höstarna och deras flygstråk till övernattningsområdena, i synnerhet om också de andra
vindkraftsprojekten i närområdet (Norrskogen och Kalax) förverkligas. I september 2013 räknades och noterades närmare tusen tranor som flög från södra delen av Övermark mot kusten för
att övernatta. Fåglarna flög upp från åkrarna där de hade ätit och flög iväg cirka kl. 18.30–19.00.
Deras flygstråk gick söder om projektområdet i Hedet-Björkliden, via Kroksmossen och Norrskogen till kusten. Tranor flög också från Västra Yttermark mot kusten. Tranorna som flög till sina
övernattningsområden hade en flyghöjd som ungefär motsvarar kollisionshöjd med vindkraftverk
eller lägre. Under tidiga timmar när höstflyttningen studerades sågs tranor återvända från sina
övernattningsplatser vid kusten. De flög vanligen söder om projektområdet mot åkrarna i Närpes
ådal. Den här trafiken pågick så gott som dagligen i september. Kollisionsrisken till följd av enbart projektet i Hedet-Björkliden är enligt uppföljningen av tranornas flygningar sannolikt liten,
men om de andra närbelägna vindkraftsprojekten förverkligas kan flygstråken förskjutas och
även beröra det nu aktuella projektområdet. Det är också skäl att komma ihåg att alla tranor
som söker föda på åkrarna inte flyger till kusten för att övernatta, utan en del flyger till de närbelägna mossarna såsom Ömossen och Risnäsmossen. Antalet tranor som flyger till mossarna för
att övernatta är dock ganska litet jämfört med det antal som flyger till kusten, och till exempel till
Ömossen finns en korridor fri från vindkraftverk från Närpes ådal. Längs den kan tranorna fritt
flyga till mossen och tillbaka till åkrarna, även om projektet i Hedet-Björkliden förverkligas.
Som sammanfattning angående flyttfåglarna bedöms konsekvenserna av vindkraftsprojektet i
Hedet-Björkliden bli av känslighetsklassen medelstor. Under flyttningstiden förekommer hotade
arter på projektområdena, men projektområdet eller dess näromgivning är inte ett särskilt viktigt
område för någon art, vilket innebär att känsligheten inte kan anses vara särskilt stor för någon
art. På projektområdet i Hedet-Björkliden förekommer hotade eller annars skyddsmässigt beaktansvärda arter under flyttningstiden i en omfattning som motsvarar områdets storlek liksom i
inlandet vid den österbottniska kusten i allmänhet. Konsekvensens storleksordning bedöms vara
medelstor. Det här är baserat på att projektets konsekvenser för de undersökta arternas populationer enligt modelleringen blir små. Vindkraftsparken ligger inte i närheten av internationellt
eller nationellt viktiga fågel- och rastområden. Projektområdet ligger dock i en region där bl.a.
sädgäss och tranor har stor flyttningstäthet. Det är också skäl att notera tranornas regionalt viktiga höstsamlingsområde i Närpes ådal. Därför är projektets konsekvenser för tranorna eventuellt
större än för andra arter, även om undersökningar i Sverige visar att tranor effektivt väjer för
vindkraftsområden, åtminstone under flyttningsflygningen. Konsekvensens betydelse minskas
också av att artens bestånd har ökat kraftigt under de senaste tjugo åren. Därför bedöms vindkraftsområdet i Hedet-Björkliden orsaka konsekvenser som är högst måttliga för flyttfåglarna i
alla alternativ.
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Betydelsen av konsekvenserna för flyttfåglarna i de olika projektalternativen.
Stor negativ

Medelstor
negativ

Liten
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Ingen
påverkan

Liten positiv

Medelstor
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Måttlig

Stor

ALT 1A,
ALT 1B,
ALT 2

Liten

Ingen
påverkan

Liten
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Stor

Stor
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10.5.7 Projektet genomförs inte ALT 0

I nollalternativet byggs ingen vindkraftspark på projektområdet. Områdets nuvarande situation
förblir då oförändrad beträffande fågelbeståndet. Projektområdet ligger i sin helhet på ett område
som används för skogsbruk. Därför kommer det ändå sannolikt att ske lokala och tillfälliga förändringar i områdets fågelbestånd till följd av skogsbruket på området.
10.5.8 Minskning av konsekvenserna

I allmänhet anses noggrann planering och val av vindkraftverkens placering vara viktiga faktorer
för att kraftverken inte ska påverka fågelbeståndet. Både direkta konsekvenser för fåglarnas
häckningsplatser (t.ex. avverkning av skogsparti där de häckar) och indirekta störningar av känsliga arters häckning kan förhindras genom noggrant övervägd placering av de enskilda kraftverken. Riskfaktorerna för bland annat duvhök och tjäder har man försökt minska redan i planeringen av vindkraftverkens placering. Viktiga metoder att minska konsekvenserna för fiskgjusen är
att placera kraftverken så långt som möjligt från aktiva boträd samt att lämna öppna flygsektorer
mellan boplatsen och födoområdena i de olika projektalternativen.
Påverkan av häckande arter genom direkta störningar i form av mänsklig aktivitet kan dessutom
förhindras genom att bygg- och servicearbetena förläggs till en tidpunkt då fåglarna störs så litet
som möjligt, alltså utanför den aktivaste häckningsperioden (maj–juni). Speciellt för rovfåglarna
kan störningar under äggläggnings- och ruvningstiden redan i mars–april lätt leda till att häckningen avbryts och att boet överges.
För att minimera kollisionsrisken vid vindkraftverken borde man i planeringen av dem undvika att
göra dem lockande som sitt- och viloplatser för fåglar. Det har observerats att flera fågelarter
utnyttjar vindkraftverkens utskjutande delar, stödjande fackverk och master som sittplatser,
vilket kan öka deras flygaktivitet i närheten av kraftverkens rotorblad. Därför borde vindkraftverken planeras med användning av släta ytor och så att t.ex. master och stödvajrar i mån av möjlighet undviks.
10.5.9 Osäkerhetsfaktorer och deras inverkan på slutsatserna

För bedömning av konsekvenserna för fåglarna gjordes omfattande utredningar baserade på
kartläggningar i terrängen. Osäkerhetsfaktorerna gäller främst metoderna som använts i utredningen. Med dessa metoder fås aldrig en heltäckande bild av det häckande fågelbeståndet, utan
bland annat taxeringstidpunkten och väderförhållandena påverkar vilka arter som upptäcks. Vid
taxeringen av häckande fåglar försökte man dock kombinera flera taxeringsmetoder och det
gjords flera taxeringsrundor, så områdets fågelbestånd är relativt väl känt. Konsekvensbedömningen har till största delen gjorts på basis av forskning som gjorts runtom i världen. Osäkerhetsfaktorerna gäller den begränsade tillgången på forskningsrön och hur pass väl forskningen kan
tillämpas på bedömningar i Finland, beroende på regionala och artspecifika skillnader.
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När det gäller flyttfåglar har osäkerhetsfaktorerna också att göra med undersökningarna i terrängen och konsekvensbedömningen. Fåglarnas flyttstråk och tidpunkten för flyttningen varierar
ofta mycket från år till år, bland annat beroende på väderförhållandena och hur snabbt våren och
sommaren framskrider. Därför kan fåglarnas flyttstråk och de regionala antalen av olika flyttfåglar variera mycket mellan olika år. De som har studerat fåglarna har eventuellt inte upptäckt alla
förbiflyttande fåglar och det har inte gått att ordna uppföljning heltäckande under hela året och
varje dag. Uppskattningen av antalet genomflyttande fåglar via projektområdet har man varit
tvungen att basera inte bara på utredningar i fält utan det har också varit nödvändigt att göra
olika tolkningar baserade på andra motsvarande utredningar och bedömningar (bl.a. Ramboll
2013). De nämnda bedömningarna är dock baserade på bästa tillgängliga material. I utredningen
har flyttning som sker på natten inte granskats, eftersom den inte kan undersökas med sedvanliga metoder för flyttobservationer. De arter som studerats och som anses vara känsligast för
vindkraft är dock stora och kan lätt upptäckas och de flyttar huvudsakligen dagtid.
I konsekvensbedömningen påverkar utgångsantagandena bedömningens storlek. Den viktigaste
variabeln är andelen fåglar som väjer, men många andra faktorer påverkar också osäkerheten.
Det är också möjligt att fåglarnas beteende på området kommer att förändras efter att vindkraftverken rests, vilket kan påverka exempelvis arternas vanligaste flyghöjd. Likaså är populationsmodelleringarna gjorda på ett mycket förenklat sätt och populationernas dynamik, som i verkligheten är komplicerad, har inte beaktats. På grund av osäkerhetsfaktorerna måste modelleringarna anses vara endast ungefärliga. De presenterade konsekvenserna för populationerna har beräknats i enlighet med försiktighetsprincipen, alltså enligt den värsta prognosen, så i verkligheten
blir konsekvenserna sannolikt mindre än vad som prgnostiserats.
10.6 Arter i habitatdirektivets bilaga IV(a)
10.6.1 Konsekvensens ursprung och influensområde

Av däggdjuren i habitatdirektivets bilaga IV har förekomsten av flygekorre, åkergroda samt fladdermöss på området undersökts i terrängen. Beträffande utter har förekomsten av livsmiljöer
som lämpar sig för arten undersökts på planeringsområdet. De här arterna har valts för granskningen, eftersom vindkraftverksbyggena kan påverka dessa arters föröknings- och viloplatser.
Andra av arterna i bilaga IV som ibland kan röra sig på området är varg, björn och lodjur.
I 49 § i naturvårdslagen konstateras att det är förbjudet att förstöra och försämra förökningsoch rastplatser för individer av de djurarter som nämns i habitatdirektivets bilaga IV(a). Dessutom ska man försöka spara födoområden som är viktiga för fladdermöss genom planering av
markanvändningen (EUROBATS-överenskommelsen om skydd av fladdermöss, ratificerad 1999).
Fladdermöss
Det största hotet mot fladdermöss som lever i Finland har ansetts vara det effektiverade jordoch skogsbruket och därigenom försämrad mångsidighet i fladdermössens livsmiljöer. Fladdermössens möjligheter att hitta föda har försämrats till följd av minskade insektmängder och av att
det har blivit svårare att hitta lämpliga daggömslen och förökningsplatser i naturen. Alla de 13
fladdermusarter som förekommer i Finland är fridlysta med stöd av naturvårdslagen 38 §.
Omfattande undersökningar av hur fladdermöss påverkas av vindkraftsparker har gjorts i Europa
och Nordamerika, men i Finland är det här ämnet ännu tämligen nytt. Det har konstaterats att
konsekvenser av vindkraftverk förekommer speciellt i form av ökad kollisionsdödlighet bland
fullvuxna fladdermöss, men enligt vad som nu är känt blir konsekvenserna av förändringarna i
livsmiljön och de störningar detta medför tämligen små. Dödlighet bland fladdermöss orsakas
inte bara av direkta kollisioner utan också av de lufttrycksförändringar som de snurrande rotorbladen ger upphov till. Speciellt en snabb sänkning av lufttrycket kan leda till omedelbar död för
fladdermöss till följd av att det bildas luftbubblor i deras lungor, vilket skadar blodkärlen och orsakar inre blödningar (s.k. barotrauma). Det är ännu inte närmare känt hur dödligheten bland
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fladdermöss fördelar sig mellan dödsfall på grund av direkta kollisioner respektive skillnader i
lufttryck, men i en undersökning i Kanada noterades att 90 % av de fladdermöss som hittades
döda vid vindkraftverk led av inre blödningar och endast ungefär hälften hade fysiska skador som
kunde ha orsakats av direkta kollisioner.
Fladdermössens kollisionsrisk ökar under flyttnings-, jakt- och förflyttningsflygningar, men kollisionsdödligheten varierar beroende på vindkraftverkens läge och tekniska egenskaper. Detta gör
den projektspecifika planeringen ännu viktigare för att konsekvenserna för fladdermössen ska
kunna minimeras. Den största fladdermusdödligheten vid vindkraftverk infaller på sensommaren
och hösten, då unga fladdermöss har blivit självständiga och fladdermössen börja förflytta sig till
sina övervintringsområden.
Hur mycket de fladdermöss som lever på planeringsområdet påverkas beror på platsen eller är
mycket regionalt avgränsat, om byggåtgärderna på projektområdet sker till exempel nära fladdermössens daggömslen, förflyttningsstråk, förökningsplatser eller födoområden.
Flygekorre
Det finns inga heltäckande forskningsrön om hur vindkraftsparker påverkar flygekorrar, men i
regel kan konsekvenserna bedömas vara likartade som på andra planeringsområden, där naturmiljö förändras till bebyggd miljö. Byggandet av vindkraftverk och servicevägar samt elstationer
kan leda till att skogspartier som är lämpliga för flygekorrar förstörs eller förändras så att de blir
olämpliga som livsmiljöer. Fragmenteringen av skogen kan splittra livsmiljön i mindre områden
samt förstöra säkra förbindelser mellan områdena. Då livsmiljöerna förändras kan flygekorrens
möjligheter att klara sig på området försämras och dess möjligheter att förflytta sig till nya områden kan förhindras.
Konsekvenserna är främst lokala och drabbar flygekorrarna, om byggåtgärder vidtas i deras
livsmiljöer. Mera vidsträckta konsekvenser kan uppstå om en betydelsefull förflyttningsled försvinner i samband med byggnationen och därigenom hindrar flygekorrarna från att ta sig bort
från området. Flygekorren är inte känd för att vara särskilt känslig för buller. Den förekommer ju
exempelvis intill livligt trafikerade vägar och i omedelbar närhet av mänsklig bebyggelse.
Åkergroda
Åkergrodan förekommer i nästan hela Finland, men i norra Finland är beståndet glesare. Ställvis
kan åkergrodan till och med förekomma i större antal än vanlig groda. Åkergrodan trivs i många
slags livsmiljöer utanför lektiden, men typiska livsmiljöer under lektiden på våren är översvämningsstränder samt små tjärnar och diken som inte lätt torkar ut. Torvproduktionens vattenbehandlingsområden och dikningar kan också utgöra förökningsområden för åkergroda.
Vindkraftsprojektet påverkar åkergrodan främst under byggtiden och det är då fråga om att
byggåtgärderna direkt eller indirekt påverkar livsmiljöer som är lämpliga för arten. Jordbyggnadsarbetena eller de förändringar de medför i ytvattenförhållandena kan förstöra eller försämra
artens reproduktionsområden.
Utter
Uttern (Lutra lutra) hör till mårddjuren och är anpassad till vattenmiljö. Den försvann nästan helt
från Finland under första delen av 1900-talet. Senare har stränga skyddsåtgärder hjälpt uttern
att sprida sig tillbaka till sina gamla levnadsområden. I klassificeringen av hotstatus räknas uttern vara nära hotad (NT). Dessutom hör den till arterna i habitatdirektivets bilaga II och IV(a).
För dessa arter ska områden med skyddsåtgärder anvisas (bilaga II) och deras föröknings- och
rastplatser får inte förstöras (bilaga IV). Uttern trivs i alla slags vattendrag. Reviren kan vara
vidsträckta och uttrarna kan nattetid röra sig tiotals kilometer i sitt revir. En livsmiljö som lämpar
sig för uttern har god vattenkvalitet och möjlighet att röra sig mellan olika områden längs vattenleder. På vintern är uttern beroende av strömställen där vattnet inte fryser till, för uttern klarar
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inte av att själv öppna upp vakar i isen. Uttern har vanligen flera olika rast- och boplatser på
olika håll i sitt revir. Boplatserna ligger ofta i å- eller älvbranten eller annars nära stranden.
Vindkraftsprojektet påverkar uttern främst under byggtiden och det är då fråga om att byggåtgärderna direkt eller indirekt påverkar livsmiljöer som är lämpliga för arten. Jordbyggnadsarbetena eller de förändringar de medför i ytvattenförhållandena kan förstöra eller försämra artens
förökningsområden.
10.6.2 Utgångsinformation och bedömningsmetoder

Fladdermöss
Förekomsten av fladdermöss på utredningsområdet kartlades 24.5–1.10.2013 med hjälp av både
aktiva och passiva observationsmetoder. I samband med andra naturundersökningar i terrängen
bedömdes dessutom potentiella föröknings- och rastplatser som fladdermöss kan använda samt
lämpliga platser där de kan hitta föda i omgivningen kring de planerade vindkraftverken. På projektområdet var fem passiva detektorer (Song Meter SM2BAT, Wildlife Acoustics) utplacerade
24.5–1.10.2013 för att kontinuerligt registrera fladdermössens ultraljud som lagrades på apparatens minneskort. Detektorerna var programmerade så att de automatiskt började registrera ljud
vid solnedgången och avslutade registreringen vid soluppgången. De aktiva taxeringsrundorna
(27.5, 18.6, 7.7, 1.8, 15.8 och 2.9.2013) gjordes vid så gynnsamt väder som möjligt (vindstilla
och varm natt, inget regn). Som ultraljudsdetektor användes en Batbox Duet. Taxeringsrundorna
inleddes ungefär en halv timme efter solnedgången och avslutades i gryningen. Områdena där
vindkraftverk enligt planerna ska byggas bedömdes noggrannare i fråga om lämplighet som föröknings- och rastplatser för fladdermöss (naturtyper, hålträd) i samband med andra naturutredningar.
Vindkraftsprojektets fladdermusutredning har rapporterats i naturutredningen som utgör bilaga
till den här rapporten.

Det 1 (24.5-28.9.2013)

Det 4 (24.5-1.10.2013)
Det 2 (24.5-19.6.2013)

Det 3 (24.5-1.10.2013)

Det 5 (19.6-29.9.2013)

Figur 74. Placeringen av fladdermusutredningens passiva detektorer (detektor 1–5) samt rutterna vid de
aktiva taxeringarna (röd färg) under terrängsäsongen 2013.
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Flygekorre
Avsikten med flygekorrutredningen var att kartlägga förekomster av flygekorre på utredningsområdet samt att notera skogsområden som är lämpliga för arten såsom gamla granblandskogar,
aspdungar och granbestånd längs bäckar. Potentiella platser bedömdes och ritades in på kartan
på förhand utgående från flygfoton och kartor. Figurerna kontrollerades och inventerades i terrängen under våren och sommaren 2013. En vandring längs elöverföringens jordkabelrutt gjordes i oktober 2014. Skogsområden som lämpar sig för flygekorrar undersöktes genom att förekomsten av spillning kartlades under grova träd och trädgrupper, som kunde vara lämpliga platser där flygekorrar kan hitta föda och ha sitt bo, samt genom inventering av eventuella naturliga
hål och risbon. Dessutom antecknades eventuella observationer av att flygekorrar ätit samt urinspår. Tecken på förekomst av flygekorre söktes också i samband med fågelutredningen och utredningen av växtligheten. Tillgängliga uppgifter om flygekorrar kontrollerades i miljöförvaltningens artdatasystem.
Åkergroda
Gölarna på norra Starrmossen och Ömossen undersöktes (lätes- och synobservationer) med
tanke på åkergroda 23.5 och 24.5.2013 i samband med fågelkartläggningen och vattnet i grusgropen på Högbacken 3.5.2013. Dessutom bedömdes hur lämpliga byggområdenas livsmiljöer är
som föröknings- och rastplatser för åkergroda utgående från grundkartan samt terrängundersökningarna på området i samband med andra naturutredningar.
Utter
På området gjordes ingen separat utterutredning, eftersom potentiella livsmiljöer saknas. Områdets lämplighet som livsmiljö för utter bedömdes utgående från grundkartan samt terrängundersökningarna på området i samband med andra naturutredningar.
10.6.3 Bestämning av de berörda objektens känslighet och konsekvensens storlek

De känsligaste platserna, om vindkraftsprojektet förverkligas, är livsmiljöer där arterna förekommer eller platser som är potentiella för arterna inom influensområdet. Konsekvensens storlek
bestäms av hur stora områden som i samband med byggåtgärderna försvinner av de områden
som de granskade arterna utnyttjar och om artens skyddsnivå förblir gynnsam om projektets
genomförs.
Bestämning av känsligheten för de granskade arterna i habitatdirektivets bilaga IV(a).
Liten

På influensområdet finns inga föröknings- och rastplatser eller födoområden för arterna. På området finns inte heller några förflyttningsleder eller förbindelser.

Måttlig

Influensområdet utgör livsmiljö för arterna, men det uppfyller inte kriterierna för
föröknings- och rastplats. På området finns potentiella livsmiljöer, enstaka födoområden och förflyttningsleder.

Stor

På influensområdet finns föröknings- och rastplatser för arterna samt förflyttningsleder eller förbindelser. Influensområdet ligger på ett viktigt och intensivt använt flyttstråk för fladdermöss.

Bestämning av konsekvensernas storlek för de granskade arterna i habitatdirektivets bilaga IV(a).

Liten

Projektet förstör eller försämrar
inte någon föröknings- eller rastplats eller möjligheterna att förflytta sig eller röra sig från ett
levnadsområde till ett annat.

Medelstor

Stor

Projektet försämrar livsmiljöer som
är potentiella för arten eller splittrar
revirets
delar.
Förändringarna
återgår till tidigare tillstånd på lång
sikt. Förändringarna är inte väsentliga med tanke på artens förökning
och möjligheter att rasta.

Projektet förstör eller försämrar
artens föröknings- eller rastplats
eller dess möjligheter att förflytta
sig eller röra sig från ett levnadsområde till ett annat. Projektområdet ligger på ett intensivt använt
flyttstråk. Därför kan kraftverken
orsaka stor kollisionsdödlighet.
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10.6.4 Nuvarande situation

Fladdermöss
I utredningen observerades inga sådana föröknings- och rastplatser för fladdermöss som avses i
naturvårdslagen 49 § (klass I). Vindkraftverkens byggområden bestod främst av unga talldominerade plant- och gallringsbestånd som är olämpliga för fladdermöss. Det bedömdes att det
fanns två födo- och förflyttningsområden som är viktiga för fladdermöss (klass II) på projektområdet: det ena i Hedet och det andra i Björkliden. Platsen i Hedet tolkades vara ett viktigt
födoområde, för nästan varje gång platsen besöktes sågs jagande nordiska fladdermöss på
samma plats. Platsen i Björkliden (intill en skogsbilväg) är sannolikt ett viktigt förflyttningsstråk,
för fladdermusobservationerna bestod till största delen av individer som flög längs vägen och
som inte stannade någon längre tid på platsen för att jaga. Möjliga fladdermusområden av klass
III kunde exempelvis enligt försiktighetsprincipen vara alla återstående gamla, grova, grandominerade, äldre skogspartier på utredningsområdet, eftersom de mycket sannolikt är viktiga levnads- och jaktområden för exempelvis Myotisarter. Under de aktiva kartläggningarna gjordes
sammanlagt 61 fladdermusobservationer.
De passiva detektorerna registrerade nordisk fladdermus, mustaschfladdermus (mustasch- och
Brandts mustaschfladdermus), trollfladdermus och stor fladdermus. Detektorerna registrerade
totalt 5966 fladdermusobservationer, vilket innebär 2110 stycken fem minuter långa aktivitetsperioder. Största delen av fladdermusobservationerna gällde nordiska fladdermöss. Trollfladdermusen var som aktivast på projektområdet år 2013 i slutet av augusti, 20.8–28.8, då alla 8 observationerna av trollfladdermus registrerades. En enda stor fladdermus flög över delområdet Hedet
19.6.2013. Det ringa antalet observationer av flyttande fladdermusarter betyder att ingen speciellt riklig fladdermusflyttning skedde via projektområdet under flyttningsperioden 2013. De viktigaste och livligaste flyttstråken för fladdermöss har noterats ligga nära kusten (bl.a. Rydell m.fl.
2014, Ijäs 2014).

Nordisk fladdermus 27.5.2013
Nordisk fladdermus 18.6.2013
Nordisk fladdermus 7.7.2013
Nordisk fladdermus 1.8.2013
Nordisk fladdermus 15.8.2013
Nordisk fladdermus2.9.2013
Myotisart 15.8.2013
Myotisart 2.9.2013

Figur 75. Fladdermusobservationer på utredningsområdet vid de aktiva taxeringsrundorna.
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Klass II

Klass II

Figur 76. De viktigaste fladdermusområdena på utredningsområdet.

Områdets känslighetsnivå beträffande fladdermöss.
Måttlig

Influensområdet utgör livsmiljö för arterna, men det uppfyller inte kriterierna för
föröknings- och rastplats. På området finns potentiella livsmiljöer, enstaka födoområden och förflyttningsleder.

Flygekorre
Utredningsområdets grandominerade, äldre skogspartier som lämpar sig för flygekorrar omfattar
huvudsakligen ganska små arealer och de står inte i förbindelse med varandra. På området noterades endast två platser där flygekorrar har sitt revir. Båda fanns på delområdet Björkliden.
Dessa platser är sådana föröknings- och rastplatser för flygekorre som avses i naturvårdslagen
49 §. På basis av avståndet och terrängobservationerna finns det sannolikt ingen förbindelse
mellan områdena, utan de är delar av olika revir.
Områdets känslighetsnivå beträffande flygekorrar.
Stor

På influensområdet finns föröknings- och rastplatser för flygekorre
och livsmiljöer som lämpar sig för arten.
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Granbestånd med flygekorre

Figur 77. Granbestånd där flygekorre har sitt revir på projektområdet.

Åkergroda
Vid terrängundersökningarna på utredningsområdet observerades ingen förekomst av åkergroda.
På delområdet Björkliden kan åkergroda dock förekomma på norra Starrmossen och i dess gölar
eller största torrläggningsdiken, om det finns tillräckligt med vatten i dikena. På delområdet Hedet finns i princip inga småvatten som är potentiellt lämpliga för åkergroda. Endast i den lilla och
grunda (regn)vattendammen på grustäktsområdet på Högbacken kunde åkergroda i teorin förekomma, om arten kunde ta sig dit längs dikena. Sannolikheten för att arten ska förekomma där
är dock liten.

Utter
Inga potentiella strömmande vatten som lämpar sig för utter finns på någotdera delområdet.
Närmaste potentiella livsmiljöer finns i Övermark på området vid Närpes å.
10.6.5 Vindkraftsparkens konsekvenser för arterna i habitatdirektivets bilaga IV(a)

Fladdermöss
På planeringsområdet hittades inga föröknings- och rastplatser för fladdermöss och de planerade
byggområdena för vindkraftverk finns inte i livsmiljöer som är viktiga för fladdermöss. Totalt sett
är antalet fladdermöss på planeringsområdet ganska ordinärt. Det tolkades som att det finns två
födo- och förflyttningsområden som är viktiga för fladdermöss (klass II) på projektområdet. Båda
finns intill en befintlig skogsbilväg. Platserna förblir oförändrade också efter att skogsbilvägarna
har förbättrats. De äldre, grova granbestånden lämnas utanför vindkraftsbyggnationen, så åtgärderna påverkar inte nämnvärt t.ex. mustaschfladdermössens livsmiljöer.
En av de arter som är känsligast för kollisioner med vindkraftverk kan anses vara nordisk fladdermus, som på grund av sitt jaktbeteende och sin större storlek också flyger över öppna områden och på högre höjd än andra arter under jakten. Nordisk fladdermus kan under jakten flyga

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

141 / 234

nästan i höjd med kraftverkens rotorblad, varvid den är utsatt för större kollisionsrisk. Övriga
arter som har observerats på planeringsområdet jagar helst nära skogskanten eller nedanför den,
på ängar, gårdsplaner, ovanför vattendrag eller i glesa skogsbestånd på låg höjd, högst på cirka
20 meters höjd ungefär i höjd med kronskiktet. Fladdermössens jaktaktivitet är som störst under
varma och vindstilla nätter, då vindhastigheten är mindre än 5 m/s. Mängden insekter som fladdermössen jagar i luften är då vanligen som störst. Flygaktiviteten påverkas dock av många faktorer såsom lufttryck, regnfronter, temperatur, masskläckning av insekter och årstid. Därför kan
det förekomma betydande tidsmässiga och lokala variationer i flygaktiviteten. Vindkraftverkens
energiproduktion är dock av naturliga skäl obetydlig under varma och vindstilla nätter, då fladdermössens flygaktivitet är som störst, vilket minskar kollisionsrisken för fladdermössen.
Konsekvenserna för eventuella flyttande fladdermöss bedöms bli små. Planeringsområdet ligger
klart i inlandet, och enligt vad man nu vet är de flyttande fladdermössens aktivitet störst vid kusten. På planeringsområdet finns inte heller några stora väglinjer, åsar, åar eller andra tydliga
terrängformer som kunde utgöra flyttled för fladdermössen.
Storleken av konsekvenserna för fladdermössen i projektalternativ 1A, 1B och 2.
Liten

Projektets byggåtgärder berör inte livsmiljöer som är betydelsefulla för fladdermössen och
de förstör inga föröknings- och rastplatser. Mängden fladdermöss på projektområdet är
ordinär. Projektområdet ligger inte något flyttstråk som är viktigt för fladdermössen.
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Betydelsen av konsekvenserna för fladdermöss i de olika projektalternativen.
Konsekvensens storlek

Stor
tiv

Liten

nega-

Måttlig

Medelstor
negativ

Liten

Liten negativ

Ingen
påverkan

Liten
positiv

Medelstor
positiv

Liten

Ingen
påverkan

Liten

Liten

Måttlig

Stor positiv

Måttlig

Stor

Måttlig

ALT 1A,
ALT 1B,
ALT 2

Ingen
påverkan

Liten

Måttlig

Stor

Stor

Stor

Stor

Måttlig

Ingen
påverkan

Måttlig

Stor

Stor

Flygekorre
De två revir för flygekorre som hittades i utredningen ligger på delområdet Björkliden. Inom flygekorrens revir på delområdet Björkliden planeras inga vindkraftverk eller nya servicevägar. Den
nuvarande skogsbilvägen till kraftverk WEA 5B kommer att få förbättrad bärighet, och i samband
med det kommer vägen kanske att breddas en aning. Detsamma gäller skogsbilvägen nordväst
om norra Starrmossen. Det andra reviret för flygekorre på området upptäcktes intill den här
vägen. Avverkningen av träd och breddningen av vägförbindelsen kan i någon mån minska flygekorrens levnadsområde, men det är då i praktiken fråga om högst kantträden vid den nuvarande skogsgränsen. Bland kantträden längs skogsbilvägen upptäcktes inga hålträd eller holkar
som kunde lämpa sig för artens förökning. Breddningen av de befintliga skogsbilvägarna kan
också ske på andra sidan av vägen, varvid inga ändringar alls sker på de nuvarande levnadsområdena för flygekorre.
Projektets byggåtgärder hindrar inte arten från att röra sig och förflytta sig inom området eller
genom områdena. Största delen av vindkraftverkens och servicevägarnas byggområden ligger på
områden som inte är sådana livsmiljöer som flygekorren typiskt föredrar. Därför bedöms projektet ha liten förminskande eller splittrande inverkan på de potentiella levnadsområdena för
flygekorrar. Flygekorrarna är inte kända för att vara särskilt bullerkänsliga, men till följd av att
människor rör sig på området och att störningar förekommer är det möjligt att flygekorrarna
kommer att undvika de här delarna av sina revir medan byggarbetet pågår.
Storleken av konsekvenserna för flygekorrar i projektalternativ ALT 1A och ALT 1B.
Medelstor

Om det vid breddning av skogsbilvägarna i Björkliden är nödvändigt att avlägsna träd
från den kant av vägen där flygekorrens revir finns, kan byggåtgärderna i någon mån
minska flygekorrens revir. Flygekorren kan undvika dessa delar av sitt revir under byggtiden.

Storleken av konsekvenserna för flygekorrar i projektalternativ ALT 2.
Liten

På delområdet Hedet upptäcktes inga skogspartier med förekomst av flygekorrar och
projektets byggåtgärder berör inga livsmiljöer som är potentiella för flygekorrar.
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Betydelsen av konsekvenserna för flygekorrar i de olika projektalternativen.
Konsekvensens storlek
Stor
tiv

Liten

nega-

Måttlig

Måttlig

Stor

Stor

Stor

Medelstor
negativ

Liten

Måttlig

ALT
1A,
ALT 1B

Liten negativ

Ingen
påverkan

Liten
positiv

Medelstor
positiv

Liten

Ingen
påverkan

Liten

Liten

Måttlig

Liten

Ingen
påverkan

Liten

Måttlig

Stor

ALT 2

Ingen
påverkan

Måttlig

Stor

Stor

Stor positiv

Åkergroda
På projektområdet upptäcktes inga åkergrodor och i projektområdets omgivning finns inga livsmiljöer som är viktiga för artens förökning såsom näringsrika sjöstränder och fuktiga
strandängar. På båda projektområdena finns små arealer med småvatten såsom myrgölar, dräneringsdiken och vattenpölar som är lämpliga för åkergroda, men de blir inte föremål för några
byggåtgärder. Konsekvenserna för åkergrodan blir små i alla alternativ.
Utter
Vindkraftsprojektets byggåtgärder berör inga livsmiljöer som är lämpliga för uttern och sådana
finns inte ens på projektområdet. Projektet orsakar inte heller några sådana förändringar av vattenkvaliteten som skulle påverka exempelvis Närpes ås vattenkvalitet och områdets potential
som födosöks- och livsmiljö för utter. Konsekvenserna för uttern blir små.
10.6.6 Projektet genomförs inte ALT 0

Om projektet inte genomförs kommer livsmiljöerna för arterna i habitatdirektivets bilaga IV(a)
att förbli oförändrade. Bevarandet av livsmiljöerna påverkas dock av skogsbruksåtgärderna på
området.
10.6.7 Minskning av konsekvenserna

Om byggarbetet utförs vid en tidpunkt då flygekorrens förökning inte pågår i närheten av reviret
för flygekorre i Björkliden, minskas konsekvenserna för flygekorren. Noggrannare planering av
breddningen av skogsbilvägarna i närheten av kända revir minskar också konsekvenserna för
arten.
10.6.8 Osäkerhetsfaktorer och deras inverkan på slutsatserna

När det gäller flygekorrar finns ingen betydande osäkerhet i bedömningen. Terränginventeringarna gjordes på våren och försommaren, då flygekorrarnas spillning lätt kunde ses och det gick bra
att avgränsa reviren. Typiskt för arten är dock att potentiella livsmiljö vissa år kan vara tomma. I
sådana potentiella, grövre gran-asp-blandskogar kommer dock inga byggnadsåtgärder för vindkraftverk att ske.
Det som är speciellt när det gäller fladdermusundersökningar är att fladdermössen är svåra att
observera samt att metoderna i terrängen är långsamma och arbetskrävande. Fladdermössens
allmänna ekologi är dock väl känd. Då det är fråga om stora utredningsområden går det inte att
undersöka varje skogsbestånd eller naturskrymsle med tanke på eventuella föröknings- och rastplatser. Det är alltså möjligt att livsmiljöer som ligger utanför byggområdena och är av betydelse
för fladdermössen kan ha blivit oupptäckta. Osäkerheten gäller dock endast platser som ligger
utanför byggområdena, vilket innebär att konsekvenserna för arterna i alla fall har kunnat beaktas tillräckligt i bedömningsarbetet. Beträffande utter och åkergroda innehåller bedömningen inga
betydande osäkerhetsfaktorer.

