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FORTUM POWER A ND HEA T OY
MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING A V VINDKRAFTSPA RKEN PÅ BERGÖ
FÖRORD
I de nna konsek vensbesk rivning presente ras resultaten av miljökonsek vensbedöm ningen av den vindk raftspark som plane ras på Be rgö i Malax kommun.
Konsekve nsbesk rivningen har uppgjorts av FC G Finnish Consulting Group O y
på uppdrag av Fortum Powe r and Heat O y. Följande parte r har deltagit i
bedöm ningsarbete t och sammanställninge n av besk rivninge n:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

biolog, FM Mattias Järvinen (projek tche f)
geograf, FM Suvi R inne (projek tsek re te rare )
biolog, FM Jari Kärkkäinen
byggnadsarkitek t Anne Koskela
inge njör Pe rtti Malinen
diplomingenjör Vee ra Se vande r
diplomingenjör Matti Mannine n
inge nför Erkk i Sassi
inge njör Kenne th Hellman
lim nolog, AFM Kari Kamppi
landskapsark itek t R iikka Ge r
geograf, FM Asta Nuppone n
landskapsingenjör, FM Jan Tvrdý.

Illustration på alternativet med fyra kraftverk på 5 MW från färjhamnen på
Bredskäret.
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SA MMA NDRA G
BA KGRUND OCH BESKRIVNING AV PROJEKTET
Vindkraften är en ekologiskt hållbar form av ene rgiproduk tion, och de t finns
fle ra orsaker till att bygga ut den. De miljöolägenhete r som vindk raften orsakar
är obe tydliga jämfört med fossila bränslen och det uppstår inga direkta utsläpp
av väx thusgase r i produk tionsskedet. Därför kan klimatförändringen stävjas
genom ökad vindk raftsproduk tion. I Öste rbottens landskapsprogram 2007–2010
finns utve cklingen av en mångsidig ene rgiproduktion upptagen som en central
priorite ring.
De n plane rade vindk raftsparken är förlagd till Granöområde t i sydvästra de len
av Be rgö, ca 2 km från Be rgö by. Vindk raftsparken, de t s.k. projektom rådet,
omfattar ca 36 hek tar och ligge r huvudsakligen på privat mark . Fortum har
ingått ett pre liminärt arrendeavtal med markägarna.
Vindkraftsparkens totala kapacite t uppgår till 15–20 MW bestående av fem
vindk raftve rk
på
3 MW
e lle r fyra
vindk raftve rk
på
5 MW .
Den
vindk raftsproduce rade elen öve rförs till närmaste regionnät genom en
k raftledning som dras till e lstationen i Pe talax. Elöve rföringsalte rnativen är
luftledning och jordkabe l i landom rådena samt sjökabel i vattenområde t mellan
Be rgö och Bredskäre t. Kraftledningens totala längd blir ca 24,5 km.
Ge nomförandet av projek te t k räve r också andra byggarbe ten, av vilka en de l
utförs i projektom råde ts närmaste omgivning. Användning av den gamla
färjkaje n på Be rgö för transport av komponente r k räve r renove ringsarbe te ifall
kajen inte kan användas som sådan.
PROJEKTA NSVARIG
Projek tansvarig är Fortum Powe r and Heat O y, som är Fortum Abp:s helägda
dotte rbolag. Fortum är e tt ledande ene rgibolag som fokuserar på Norden,
R yssland och om rådet runt Öste rsjön. Konce rnen har ca 11 500 anställda.
Fortum produce rar k raft och värme på ett m iljöanpassat sätt genom mångsidig
användning av olika energikällor. Fortum har lång erfarenhet av
vindk raftsproduk tion och förutom vindk raftsparken på Be rgö plane rar Fortum
just nu tre andra vindkraftsparker i Finland.
TIDSPLA N FÖR GENOMFÖRA NDE AV PROJEKTET
Vindkraftsparken kan börja byggas tidigast sommaren 2011. Vad gälle r
k raftledningen, färjekajen och vägarbe tena kan arbete t påbörjas senast 2012.
Enligt nuvarande tidsplan skulle vindk raftsparken bli färdig senast i decembe r
2012 och vara i drift i början av 2013.
Tidsplanen för genomförandet pre cise ras efte r MKB-förfarandet i samband med
den fortsatta plane ringen.
A LTERNA TIVEN SOM SKA BEDÖMA S I MKB-FÖRFARA NDET
Alte rnativ för genomförande av projekt har utarbe tats både för vindk raftsparken
och för den anslutande k raftledningen. I MKB:n jämförs alte rnativen inbördes
med avseende på sina konsekvense r. Alte rnativens konsekvense r jämförs
dessutom med ett s.k. nollalte rnativ, en situation där projek te t inte genomförs.

Fortum P ower and Heat O y
FCG Finnish Consulting G roup O y

Bergö vindkraftspark
KO NSEKVENSBESKRIVNING

IX

I MKB:n har tre alte rnativ för vindk raftsparken bedömts:
A LT1: anläggning av en vindk raftspark med en effekt på 15 MW bestående av
fem vindk raftve rk på 3 MW.
A LT2: anläggning av en vindk raftspark med en effekt på 20 MW bestående av
fyra vindk raftve rk på 5 MW.
A LT0: projek te t genomförs inte, motsvarande mängd el produce ras på annat
sätt.
I alte rnativen ALT1 och ALT2 består varje vindk raftve rk av ett ca 110–125 m
högt torn, e tt maskinrum och en trebladig rotor. Rotorns diamete r varie rar
mellan 100 och 135 m be roende på k raftverke ts effekt.
Elöve rföringsalte rnativen mellan Bredskäret och Pe talax:
A LTA : Elstation i norra delen av Bredskäre t. På Bredskäre t dras en 110 kV
luftledning öste r om Sjövägen och den fortsätte r fram till Petalax.
A LTB1: Elstation i norra de len av Bredskäre t. Kraftledningen går som en 110 k V
jordkabe l öste r om Sjövägen och öve rgår till en 110 kV luftledning på fastlande t.
A LTB2: Elstation i norra de len av Bredskäre t. Kraftledningen går som en 110 k V
jordkabe l väste r om Sjövägen och öve rgår till en 110 k V luftledning på
fastlandet.
A LTC: 20 k V jordkabel på Bredkskäre t, öste r om Sjövägen. Elstationen ligge r i
Molpe, varifrån en 110 k V luftledning dras till Pe talax.
A LTD: Elstation i norra de len av Bredskäret, varifrån en 110 kV jordkabel går
fram till Pe talax. På Bredskäre t dras k raftledningen öste r om Sjövägen.

BEDÖMDA MILJÖKONSEKVENSER
Buller
Bullre t från arbeten i anknytning till byggskede t bedöms vara av liten betydelse.
Bulle r av större be tydelse uppstår under drift när vindk raftve rkens rotorblad
rote rar, s.k. ae rodynamiskt bulle r. Enligt bedömningen öve rsk ride r vindkraftve rkens bulle rnivå unde r drift inte i något alte rnativ riktvärde t för dag- och
nattetid vid den närmaste bebyggelsen. De mest betydande ljudnivåe rna når
inte längre än ca 400-500 m från vindk raftsparken bl.a. be roende på
vindrik tning och jordytans form. Alte rnativ ALT2 medför mindre bulle r än
alte rnativ ALT1 e fte rsom vindk raftverken är färre .
Skuggbildning
Vindkraftve rkens rote rande rotorblad orsakar skuggor då de t är ljust ute. Enligt
gjorda simulatione r ligge r både fritids- och pe rmanentbebyggelse i
skuggbildningens ve rkningsområde . Skogens täckande effekt beaktades inte i
simulatione rna, så konsekvense rna torde bli mindre än de bedömda. I alte rnativ
ALT2 sträcke r sig konsekvense rna som längst ca 2 km från k raftve rken. I
alte rnativ ALT1 är ve rkningsområde t något mindre e fte rsom k raftve rken har en
lägre höjd.
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Luftens kvalitet och klimatet
Om projekte t förve rkligas minskar elförbrukningens koldioxidutsläpp jämfört
med nollalte rnativet. Vindk raftsproduce rad e l minskar bl.a. utsläppen av svaveloch k väveoxid samt partik lar. Projek te ts konsekvense r för luftens k valite t och
klimate t är positiva men av liten betyde lse. I alternativ ALT2 produce ras mer e l
än i alte rnativ ALT1, och då blir också klimatfördelarna större .
Ytvatten
Konsekvense rna för ytvattne t gälle r anläggning av en sjökabel och byggarbe ten
vid eventue ll renove ring av färjekajen. Muddring av havsbotten gör vattne t
grum ligare, men konsekvense rna bedöms vara små och kortvariga. Det finns
inga skillnader me llan de bedömda alte rnativen vad gälle r sjökabeln och
färjekajen efte rsom utförande t är likadant i alla alte rnativen.
Fågelbestånd
Anläggning av vindk raftsparken medför små förändringar i de t lokala
fåge lbeståndet. De största konsekvense rna för fågelbestånde t gälle r projekte ts
driftskede då vindk raftsparken utgör en kollisionsrisk för fåglar. Häckningen i e tt
havsörnsbo i närheten av vindk raftsparken utsätts sannolikt för be tydande
störningar. Senast har en framgångsrik häckning skett vid boe t år 2005.
De t finns inga be tydande sk illnade r mellan alte rnativen för vindkraftsparken.
Kollisionsrisken bedöms vara något m indre i alte rnativ ALT2 på grund av
vindk raftve rkens storlek och place ring. I alte rnativ ALT1 är vindk raftve rken fle ra
och de har place rats tätare , vilket innebär att väjningsmöjlighete rna minskar.
Kraftledningsbygge ts konsekvense r för de t häckande lokala fåge lbeståndet är
små. Kollisionsrisken för stora fåglar ökar i alte rnativ där k raftledningen byggs
som en luftledning. En risk av måttlig be tydelse uppstår i alte rnativ ALTA, där
k raftledningen i huvudsak utgörs av en 110 k V luftledning. Kollisionsrisken är
lägst i alte rnativ ALTD, där k raftledningen i huvudsak utgörs av en jordkabel.
Övrig fauna
Vindkraftsparken har inga be tydande konsek vense r för område ts fauna, som i
huvudsak är ordinär. Konsek venserna för fladde rmössen är inte be tydande,
även om dödlighe ten kan öka något.
Byggandet av k raftledningen har inte negativa konsekvense r för område ts
fauna. På ledningsgatan kan mullvadsbestånde t öka lokalt och locka små
rovdjur och rovfåglar till platsen. De t finns inga betydande skillnader mellan
elöve rföringsalternativens konsekvense r.
Vegetation
Unde r byggtiden röjs vege tationen från om rådena för vindkraftsparken,
vägsträckningarna och ledningsgatorna. Projektom rådets vege tation är ordinär
med undantag för södra delen av vindk raftsparken där e tt lokalt värde fullt kärr
försvinne r i och med bygge t. Den biologiska mångfalden minskar på de t lokala
planet, vilket bedöms vara av måttlig be tydelse .
Byggandet av k raftledningen har små konsekvense r för område ts flora, som är
ekonomiskogsdomine rad och ordinär både i land- och havsområden. De t finns
inga betydande sk illnade r mellan alte rnativens konsekvense r. Den trädfria
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areal än

Hotade, skyddade och direktivarter
Projek tets största konsekvense r gälle r havsörn och dessa framläggs i punk ten
fåge lbestånd. Projekte t hotar inte arte r upptagna i bilaga IV(a) till habitatdirektivet elle r dessa fåglars rast- elle r förökningsplatse r. Konsek vense rna för
fladde rmöss har bedömts vara små. Övriga hotade, skyddade elle r direk tivarte r
utsätts inte för be tydande konsekvenser.
Skyddsområden
I omedelbar närhe t av vindkraftsparken finns inga sk yddsom råden. Relativt
långt ifrån om rådet finns Natura 2000-område t i Kvarkens skärgård. Projekte t
medför inga betydande konsekvense r för det. UNESCOs världsarvsobjek t finns i
samma område och dess geologiska förhållanden elle r landskape ts naturtillstånd
förändras inte . Landskapsbilden kommer att förändras om man tittar från
världsarvsom rådet mot vindk raftsparken. De negativa konsek vense rna för
om rådets orördhe t bedöms vara små.
Markanvändning, planläggning och samhällsstruktur
Vindkraftsprojekte t främjar de riksomfattande målen för om rådesanvändningen
genom att öka användningen av förnybara ene rgiformer. Projek tet stride r inte
mot och är inget hinde r för genomförande t av om rådets landskapsplan,
delgeneralplan eller stranddelgene ralplan. En de taljplan utarbe tas för
Granöområde t med avseende på genomförande av projekte t.
Användningen av projek tområde t och dess närmaste omgivning för boende,
skogsbruk och rek reation begränsas i och med bygge t av vindkraftsparken.
Konsekvense rna är av liten be tydelse och gälle r ett ganska begränsat om råde
som i huvudsak används för skogsbruk. De t finns inga betydande sk illnade r
mellan alte rnativen.
Även k raftledningsbygge t medför små begränsningar i markanvändningen. De
största konsekvense rna gälle r strandom råde t i Molpe. De t finns inga be tydande
skillnade r mellan alte rnativen när det gälle r markanvändningen, men bygget av
en luftledning enligt alte rnativ ALTA har de största negativa konsekvense rna,
särskilt i de t för markanvändningen smala om rådet Molpeströmmen. En
jordkabe l k räve r inte bearbetning av e n lika stor areal, varvid även
konsekvense rna blir mindre. Place ring av e lstationen i Molpe i alte rnativ ALTC
kan vara negativ för utve cklingen av markanvändningen i om rådet.
Trafik
Konsekvense rna för trafiken gälle r främst byggskedet då mängden tung trafik
ökar tillfälligt. På grund av bygget ökar mängden tunga fordon med ca 6 % på
Strandvägen, ca 40 % på Sjövägen och ca 35 % på Be rgövägen.
Konsekvense rna är små och det finns inga betydande skillnader mellan
alte rnativen.
Kraftledningens konsekvense r gälle r huvudsakligen trafiksäkerhe ten unde r
byggtiden och bedöms vara små. En dragning enligt alte rnativ ALTB2 är de t
mest positiva alte rnative t efte rsom place ringen väster om Sjövägen förbättrar
sikten i område t och därmed också trafiksäke rheten.
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Landskap och kulturmiljö
Vindkraftve rkens torn och rotorblad kommer att synas från många ställen i
Be rgö by. Vindk raftsparkens konsekvense r för landskapet är störst på ca 2–3
km avstånd från projek tområde t. Inom drygt en halv kilomete rs radie från
projek tområde t uppstår inga betydande konsekvense r, vilket be ror på de t
omgivande om rådets täckning. Se tt från havet är konsekvense rna på
1−3 kilomete rs avstånd måttliga i alte rnativ ALT1 och eventue llt en aning större
i alte rnativ ALT2. De t finns dock inga be tydande skillnade r mellan alte rnativen.
På cirka 7-12 k ilomete rs avstånd är vindk raftve rkens störande effekt på
landskapsbilden liten och längre bort harmonie rar vindk raftve rken med
landskapet.
Naturtillståndet för UNESCOs världsarvsobjek t förändras inte, men område ts
landskapsbild förändras om man tittar i rik tning mot vindk raftsparken. De t finns
ingen direk t sikt mot vindk raftsparken från närliggande kulturmiljöe r av
rik sintresse e lle r värde fulla landskapsområden och de utsätts inte för några
negativa konsek vense r.
Kraftledningens landskapsmässiga konsekvense r är större i alte rnativ ALTA, där
k raftledningen utgörs av en luftledning. Då blir k raftledningen ett domine rande
element i landskapet och medför olägenhe t i känsliga om råden som
Molpeströmmen. Minst konsek vense r har alte rnativ ALTD, där k raftledningen i
huvudsak utgörs av en jordkabel.
Näringsliv
Byggandet av vindkraftsparken och k raftledningen komme r att begränsa jordoch skogsbruket i om rådet för vindk raftsparken. Projekte t k räve r ingen stor
areal och därmed blir även konsek vense rna små. Projek tet ge r sysselsättning åt
byggpe rsonal, skogsarbetare och bl.a. tillve rkare av komponenter till
k raftve rken.
Kommunal fastighe tsskatt be talas för vindk raftve rken base rat på bl.a. den
allmänna fastighe tsskatteprocenten.
Människors levnadsförhållanden, trivsel och hälsa
Enligt invånarenkätens resultat gälle r de största indirek ta konsekvense rna
om rådets status som bostads- och fritidsbostadsområde , boendetrivseln,
rek reationsbruke t och förändringarna i landskape t.
De t finns inga be tydande skillnade r me llan alte rnativen. Man kan emelle rtid
bedöma vindk raftsparkens konsek vense r som något större i alte rnativ ALT1 än i
alte rnativ ALT2 e fte rsom de t innehålle r fle r vindk raftve rk.
De
största
konsek vense rna
bland
k raftledningsalte rnativen
har
luftledningsalte rnativet, som påve rkar markanvändningen för bebygge lsen i
ledningens omedelbara närhet. De negativa konsekvense rna är störst i
alte rnativ ALTA, där k raftledningen byggs som en luftledning, och minst i
alte rnativ ALTD, där k raftledningen huvudsakligen utgörs av en jordkabel.
Kraftledningen medför inga negativa konsek vense r för människors hälsa.
NOLLA LTERNA TIVETS KONSEKVENSER
Att inte genomföra projek tet stöde r inte målen för den riksomfattande
om rådesanvändningen e lle r landskapsplanens mål, i vilka främ jande av
förnybara ene rgikällor ingår. Om rådet för den nu plane rade vindk raftsparken på
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Be rgö har i Öste rbottens landskapsplan anvisats som de t mest lämpliga område t
för vindk raftve rk.
Projek tets positiva konsekvense r för de t lokala näringslivet och regionalekonomin tillgodogörs inte i nollalte rnative t. Då realiseras inte projekte ts
sysselsättningsfräm jande effekte r och intäkte rna från fastighe tsskatten uteblir.
Eventuella indirekta effekte r på t.ex. om råde ts image uteblir också.
Om projekte t förve rkligas skulle de t produce ra i det närmaste utsläppsfri e l och
minska e lproduk tionsbehove t på andra håll. Jämfört med alte rnativ ALT1 skulle
nollalternativet ge upphov till cirka 10 000 ton mer koldiox id pe r år och jämfört
med alte rnativ ALT2 cirka 13 000 ton me r. I alte rnativ ALT1 motsvarar mängden
koldioxid i runda tal den mängd som den årliga bodstadse lförbrukningen står för
i kommune rna Korsnäs och Malax sammanräknat. Likaledes om alte rnativ ALT2
genomförs åstadkommer vindk raftsparkens e lproduk tion en utsläppsminskning
som är större än dagens koldiox idutsläpp för boendet.
Utan vindk raftparken lämnas miljön i projektom rådet på Be rgö och
k raftledningsom råde t som den är. Då fortgår den naturliga utveck lingen i
naturen, landskapet och samhället utan projek tets konsek vense r. Område ts
nuvarande tillstånd kan dock förändras till följd av andra projek t elle r
ve rksamhete r.
RISKSITUA TIONER
I byggskedet tillämpas byggnads- och arbetarsk yddsbestämmelser och då blir
risken för olyckor och pe rsonskador liten.
När vindk raftsparken är i drift finns en risk att vindk raftverk går sönde r. Att
rotorblad lossnar anses mycket osannolik t. Eventue ll isbeläggning på
rotorbladen vintertid kan orsaka skador när is faller ned. Sannolikhe ten för en
olycka är dock mycket liten e fte rsom risken endast gälle r situatione r då
k raftve rkets avisningssystem falle rar. Olycksrisken kan minskas genom att
begränsa tillträdet till om rådet och genom att place ra ut varningssk yltar i
närhe ten av vindk raftsparken.
Flygsäke rheten bör beaktas i samband med vindk raftsparken. Flyghinde r ska
utmärkas enligt Luftfartsförvaltningens föresk rifter. Flygplanskollisione r kan
jäm te pe rsonskador orsaka be tydande miljöskador om t.ex. flygbränsle hamnar
i jordmånen.
Vindkraftve rk kan påve rka kommunikations- och radarfunktione r. Konsekvense rna utreds från fall till fall och den projektansvariga ska begära utlåtande
från Försvarsmakten.
Inga betydande riske r är förenade med k raftledningen när arbe tsmetode rna
följe r säkerhe tsbestämmelse rna och luftledningarna är behörigt markerade .
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SA MMA NDRA G AV PROJEKTETS KONSEKVENSER
Ett sammandrag av projek te ts bedömda miljökonsekvense r ges i tabellen
nedan.
0
Inga
konsekvenser

-

Små negativa
konsekvenser

--

- --

Måttligt negativa
konsekvenser

Betydande
negativa
konsekvenser

VINDKRA FTSPA RK
A LT0

A LT1

A LT2

+

Positiva
konsekvenser

KRA FTLEDNING
A LTA

A LTB

A LTC

A LTC

1&2

-

-

-

-

-

0

-

0

0

0

0

L uftens kvalitet
oc h klimatet

-

+

+

0

0

0

0

Vattenkvalitet

0

Fågelbestånd

0

Ö vrig fauna

0

Vegetation

0

- -- - -- - -

- -

-

-

-

Skyddade, hotade
oc h nära hotade
arter samt arter i
bilaga I till
fågeldirektivet

0

- -- - --

-

-

-

-

Skyddsområden

0

Markanvändning

-

-

Trafik

-

Buller

0

Skuggbildning

0

-

-

-

+/-

-

landskapet,
kulturmiljö,
fornlämningar *

0

- -

- -

- -

-

-

-

Näringsliv

0

+/-

+/-

-

-

-

-

Människors
levnadsförhållanden,
trivsel oc h häls a

0

- -

- -

- -

-

-

-

* Projektet medför inga konsekvenser för fornlämningar

TIDSPLA N FÖR BEDÖMNINGSFÖRFA RA NDET
Förfarande t för miljökonsek vensbedömning av projek te t inleddes officiellt i
början av maj 2010. Unde r fram läggande t ordnades e tt informationsmöte
som var öppe t för alla, och kontak tm yndighe ten gav sitt utlåtande om MKBprogrammet den 11 augusti 2010.
Bedömningsarbe te t inleddes ge nast då MKB-programmet ble v färdigt. Utifrån
kontak tm yndighe tens utlåtande bedömdes behove t av tilläggsutredningar och
arbetsbesk rivninge n för bedömningen pre cise rades. Konsekve nsbesk rivningen
blir färdig i slute t av år 2010, och läggs fram till påsende av kontaktm yndig-
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he te n unde r vinte rn 2011. Unde r de två månade r som besk rivninge n är
framlagd kan medborgare och intressentgruppe r anmärka på och ge åsik te r
om konsek vensbe sk rivningen. Unde r fram läggande t ordnas e tt andra möte för
allmänhe ten, där bedömningsresultate n presente ras. Kontak tm yndighe ten ge r
sitt ege t utlåtande om konsek vensbesk rivningen inom cirka två månade r e fte r
att framläggande t har avslutats. MKB-förfarande t avslutas med kontak tm yndighete ns utlåtande våren 2011, varefte r de n projek tansvariga beslutar
om den fortsatta plane ringen.

Fortum P ower and Heat O y
FCG Finnish Consulting G roup O y

Bergö vindkraftspark
KO NSEKVENSBESKRIVNING

KONTA KTUPPGIFTER
Projektansvarig:

Fortum Powe r and Heat Oy
PB 100
00048 FORTUM
Tfn 010 4511
Fax: 010 45 24447
www.fortum .fi
Miljöex pe rt Seppo Partonen
Tfn 010 453 3958
fornamn.efte rnamn@fortum.com [seppo.partonen]
Kontaktmyndighet:

Närings-, trafik - och miljöce ntralen i Södra Öste rbotten
Ansvarsom råde t m iljö och naturresurse r
PB 262
65101 Vasa
Tfn 020 636 0030 (växe l)
Fax: (06) 362 1090
http://www.e ly-kesk us.fi/pohjanmaa
Utve ck lingsche f R iitta Kankaanpää-Walte rmann
Tfn 040 080 9335
fornamn.efte rnamn@e ly-keskus.fi [riitta.kankaanpaa-walte rmann]
MKB-konsult:

FCG Finnish Consulting Group Oy
PB 950
00601 He lsingfors
Tfn 010 4090
Fax: 010 409 5001
www.fcg.fi
Plane ringsche f Mattias Järvinen
Tfn 010 409 5036
fornamn.efte rnamn@fcg.fi [mattias.jarvinen]

XVI

Fortum P ower and Heat O y
FCG Finnish Consulting G roup O y

Bergö vindkraftspark
KO NSEKVENSBESKRIVNING

XVII

Kartmaterial:
© Logica Suom i O y, Lantmäte rive rket 2009
© Karttakeskus
Fotografier:
© Fortum Powe r and Heat O y
© FC G Finnish C onsulting Group O y

A nvända förkortningar och termer:
dB, decibel

Enhet för ljudstyrka. O m bullernivån ökar med tio
decibel innebär det att ljudenergin tiofaldigas .

dB (LAeq)

Genoms nittlig ljudnivå, även kallad ekvivalentnivå. Den
genomsnittliga ljudnivån motsvarar den konstanta
ljudnivån.

CO 2

koldioxid

DIR

art i EU :s habitatdirektiv

EN

art som är s tarkt hotad (Endangered)

EU

Europeiska unionen

gCO 2/kWh

gram koldioxid per producerad kilowattimme

GTK

Geologiska forskningscentralen

Granitoid

Gemensam benämning
påminner om granit.

GWh

gigawattimme

på

magmatisk

kal.år

kalenderår

KVL

genomsnittlig trafikmängd per dygn

KVLRA S

genomsnittlig andel tung trafik per dygn

km

kilometer

kV

kilovolt

LC

art som är livskraftig (Least Concearn)

sten

Luo-område

Viktigt område med hänsyn till naturens mångfald

m

meter

som

m ö.h.

meter över havet

m3/d

kubikmeter per dag

MU-områ de

J ord- oc h skogsbruks dominerat område där det finns
behov av att styra frilufts livet

MW

megawatt

MWh
MY-område

megawattimme
J ord- och skogsbruksdominerat område med särskilda
miljövärden

NT

art som är nära hotad (Near T hreatened)

RES-E-direktivet

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/77 /EG om
främjande av el producerad från förnybara energikällor
på den inre marknaden för el

Ruderatområ de

O mråde som
impediment

SCI

O mråde s om bör skyddas utifrån EU:s habitatdirektiv
(Sites of Community I mportance).

SPA

O mråde som bör skyddas utifrån
(Special Areas of C onservation).

SL-område

Naturskyddsområde i planläggningen

t

ton

VU

art som är s årbar (Vulnerable)

VTT

Statens tekniska forskningscentral

tidigare

använts

av

människan;

fågeldirektivet
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Miljötillstånd

För verks amhet som medför risk för förorening av
miljön behövs tills tånd enligt miljöskyddslagen.

MKB

Miljökonsekvens bedömning är ett förfarande där de
eventuella miljökonsekvenserna av ett projekt som är
under planering och dess alternativ utreds innan det
slutliga bes lutet fattas .

MKB-progra m

Den projektansvariges plan över
miljökonsekvens er s ka bedömas .

MKB-besk rivni ng

E fter utredningen av de konsekvenser som pres enteras
i bedömningsprogrammet sammans tälls resultaten i en
miljökonsekvens beskrivning.

hur

projektets

Fortum P ower and Heat O y
FCG Finnish Consulting G roup O y

1

Bergö vindkraftspark
KO NSEKVENSBESKRIVNING

1

INLEDNING
Vindk raftsparke n som plane rats av Fortum Powe r and Heat O y är belägen i
Be rgö i Malax kommun söde r om Vasa. Om råde t ligge r huvudsak ligen på
privat mark , och Fortum har ingått e tt föravtal med markägarna om arre nde
av om råde t. I Öste rbotte ns landskapsplan
ligge r de t plane rade
vindk raftsprojek te t helt inom e tt om råde som lämpar sig för produk tion av
vindk raft. Malax kommun har den 2 Novembe r 2009 beslutat att göra upp e n
de taljplan för vindk raftsom råde t på Be rgö.

Bild 1.1. Den planerade vindkraftsparken uppförs på Bergö varifrån
kraftverken ansluts till elnätet genom en kraftledning som dras mellan Bergö
och Petalax.
Den plane rade vindk raftsparken består av fyra e lle r fem vindk raftse nhe te r,
vars
sammanlagda
e ffek t
uppgår
till
15–20 megawatt
(MW).
Vindk raftsenhe te rna ansluts till stamnäte ts närmaste e lstation med antingen
en jordkabe l e lle r e n luftle dning.
Enligt e tt be slut av Södra Ö ste rbottens NTM-central tillämpas förfarandet vid
miljökonsek vensbedömning för vindk raftsprojek te t på Be rgö. Motive ringarna
för beslute t var bland annat vindk raftve rke ns storlek , k raftledningen som ska
byggas i samband med projekte t, de gemensamma konsek vense rna med
andra projek t, fåge lbestånde t och be bygge lsen i närhe ten av projek tom råde t.
Miljökonsek vensprogramme t (MKB-programmet) i enlighe t med MKB-lagen
har den 3 maj 2010 lämnats till kontak tmyndighe ten som gav sitt utlåtande
de n 11 augusti 2010.
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PROJEKTA NSVA RIG
Projek tansvarig är Fortum Powe r and Heat O y, som är Fortum Abp:s helägda
dotte rbolag. Fortum är e tt ledande e ne rgibolag som fokuse rar på Norden,
R yssland och om råde t runt Öste rsjön. Fortums affärsve rk samhe t om fattar
produk tion, försäljning och distribution av e l och värme sam t drift och
unde rhåll av k raftve rk . Bolage ts vision är att vara före bilde n bland k raft- och
värmebolag och e n föregångare inom hållbar utve ck ling. Utbyggnaden av
vindk raften är e tt sätt för Fortum att öka sin utsläppsfria e lproduk tion.
Fortum
har lång e rfarenhe t av
vindk raftsproduk tion, den första
vindk raftsanläggninge n togs i drift 1986. För tillfälle t äge r Fortum andelar i
vindk raftsföre tag, bland annat i Tunturituuli O y (55 %) och Blaiken Vind Ab
(40 %). Fortum har cirka 11 500 anställda. Fortum Abp:s ak tie är note rad på
NASDAQ OMX i Helsingfors.
Förutom vindk raftsprojekte t på Be rgö har Fortum bland annat offentliggjort
e tt vindk raftsprojek t i Lappland i om råde t Kuolavaara-Ke ulakkopää som
utve ck las i samarbe te med Forststyre lsen, e tt vindk raftsprojek t i O rsa i
Sve rige sam t vindk raftsprojek t i havsom rådena Maak runni och Pitkämatala i
Bottenviken.

3

FÖRFA RA NDE VID MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING
Lagen om förfarande t vid m iljökonsek vensbedömning (468/1994) och
ändringen av lagen (458/2006) tillämpas på projek t som kan medföra
be tydande skadliga m iljökonsek vense r. Syfte t med MKB-förfarande t är att
främ ja bedömningen och e tt enhe tligt beak tande av m iljökonsekve nse r vid
plane ringen. Lagens syfte är sam tidigt att öka medborgarnas tillgång till
information och de ras möjlighe te r till medbestämmande .
MKB är inge t tilltståndsförfarande och inga beslut fattas utifrån MKB. Syfte t
med MKB-proce ssen är att gene re ra ytte rligare information till medborgarna
om de t plane rade projekte t, till de n projek tansvarige för att denne ska kunna
välja de t lämpligaste alte rnative t med tanke på miljön, och till m yndighe ten
för att denna ska kunna utvärde ra om projek te t uppfylle r förutsättningarna
för att be vilja tillstånde t och med vilka villkor tillstånde t kan be viljas.

3.1

Bedömningsförfarandets innehåll

3.1.1 Bedömningsprogram
Förfarande t vid m iljökonsek vensbedömning börjar då den projek tansvarige
lämnar in bedömningsprogrammet till kontak tmyndigheten. Be dömningsprogrammet är en utredning av projek tom råde ts nuvarande tillstånd och e n
plan för vilka konsek vense r som utreds och på vilket sätt utredningarna görs.
I bedömningsprogrammet prese nte ras bland annat:
•
•
•
•

uppgifte r om projek te t, de ss syfte, plane ringsfase r, läge ,
markanvändningsbehov och dess anknytning till andra projek t sam t om
de n projek tansvarige,
alte rnativa sätt att genomföra projek te t, varav ett alte rnativ är att avstå
från projekte t,
uppgifte r om de plane r, tillstånd och med tillstånd jäm förbara beslut som
ge nomförande t av projekte t förutsätte r,
en besk rivning av miljön, information om utredningar som gjorts elle r
plane ras i fråga om m iljökonsekve nse rna, sam t om metode r som används
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vid anskaffning och utvärde ring av mate riale t och om antaganden i
anslutning till de tta,
e tt förslag till begränsning av de t ve rkningsom råde som ska stude ras,
en plan för anordnande av bedömningsförfarande och deltagande i
anslutning till de tta, sam t
en uppskattad tidtabe ll för plane ringen och genomförande t av projek te t
och de n tidpunk t då utredningarna och miljökonsek vensbe sk rivningen ska
vara färdiga.

Kontak tm yndighe ten ordnar de t offentliga framläggande t av be dömningsprogrammet. Om bedömningsprogrammets anhängighe t tillkännage s på
kommunens anslagstavla och i den tidning som har allmän spridning i
ve rkningsom råde t. De som kan ta ställning till programme t är ensk ilda
kommuninvånare, vars förhållanden e lle r intressen kan påve rkas av projek te t,
sam t sammanslutningar och stifte lse r, vars ve rksam hetsom råde kan be röras
av projek te ts konsek ve nse r. Dessutom ges kommune rna och andra centrala
m yndighete r inom de t om råde som påve rkas av projek te t m öjlighe t att avge
utlåtande om bedömningsprogrammet. Kontak tm yndighe ten ge r e tt ege t
utlåtande om bedömningsprogrammet utifrån de e rhållna utlåtandena och
anmärk ningarna.
3.1.2 Konsekve nsbesk rivning
Den egentliga
bedöm ningen av miljökonsek vense rna
görs utifrån
bedöm ningsprogrammet och kontak tm yndighe tens utlåtande om be dömningsprogrammet, och resultaten sammanställs till en miljökonsek vensbesk rivning.
I konsek vensbesk rivninge n ska framgå pre cise ringar av uppgifte rna i
bedöm ningsprogrammet, och dessutom ska där prese nteras:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

en utre dning om förhållande t mellan projekte t jäm te alte rnativ och
markanvändningsplane r, användning av naturresurse r samt plane r och
program för miljöskydde t,
projek te ts centrala e genskape r och tekniska lösningar sam t en besk rivning
av ve rksamhe ten,
en uppskattning av arte n och mängden av avfall och utsläpp med
beak tande av projek te ts plane rings-, byggnads- och driftskede n sam t
konsekve nse rna efte r driften,
de t centrala mate rial som använts vid bedömningen,
en utre dning om miljön samt en bedömning av miljökonsek vense rna av
projek te t och dess alte rnativ, om e ventue lla brister i de använda
uppgifte rna och om de centrala osäke rhe tsfak tore rna ink lusive e n
bedöm ning om riske rna för e ventuella miljökatastrofe r och de ras påföljde r,
en utre dning om projek te ts och alte rnative ns genomförbarhe t,
e tt förslag till åtgärde r för att förebygga och begränsa skadliga
miljökonsek vense r,
en jämföre lse av projektalte rnative n,
e tt förslag till uppföljningsprogram,
en utre dning om bedöm ningsförfarande ts olika fase r, ink lusive
förfarandena för deltagande ,
en utre dning om hur kontak tmyndighe tens utlåtande om
bedöm ningsprogrammet har beak tats,
en lättfattlig och åskådlig sammanfattning

Kontak tm yndighe ten
ordnar
de t
offentliga
fram läggande t
av
konsekve nsbesk rivningen ge nom att följa samma princip som för MKBprogramskede t. Alla som kan påve rkas av projek te t får fram föra åsik te r om
besk rivningen och om tillräck lighe ten av de gjorda utredningarna.
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Kommune rna och andra ce ntrala m yndighe te r inom de t om råde som påve rkas
ombeds ge e tt utlåtande . Utifrån anmärkningarna och utlåtande na ge r
kontak tm yndighe ten e tt e get utlåtande om konsek vensbe sk rivningen och
dess tillräcklighe t.
PROJEKTPLA NERING
Kontaktmyndighet
intressentgrupper

←

Beredning av MKBprogrammet

↔

Uppföljningsgrupp

↔

Åsikter
Utlåtanden

↔

Uppföljningsgrupp

↔

Åsikter
Utlåtanden

MKB-PROGRAMSKEDE

MKB- programmet till
myndigheten

↓
Kungörelse,
meddelanden möte
för allmänheten

←

MKB- programmet läggs
fram

↓
Kontaktmyndighetens
utlåtande

↓
Utredningar, bedömningar, jämförelser

MKB-BESKRIVNINGSSKEDE

MKB-FÖRFARANDE

↓

↓
Kontaktmyndighet
intressentgrupper

←

Beredning av MKBbeskrivningen

↓
MKB- programmet till
myndigheten

↓
Kungörelse,
meddelanden möte
för allmänheten

←

MKB- beskrivningen
läggs fram

↓
Kontaktmyndighetens
utlåtande

FORTSA TT PLA NERING A V PROJEKTET
Bild 3.1. Skedena i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
MKB-förfarande t avslutas när kontak tm yndighe ten sände r sitt utlåtande till
de n projek tansvarige och till de m yndighe te r som behandlar projek te t.
Konsekve nsbesk rivningen, kontak tm yndighe te ns utlåtande ink lusive e tt
sammandrag av övriga utlåtanden och åsik te r bifogas till dokumente n för
ansökan om bygglov och m iljötillstånd, som förutsätts för att projekte t ska
kunna genomföras.
3.2

Bedömningsförfarandets parter
Parte rna i MKB-förfarandet för vindk raftsparken på Be rgö presente ras i tabell
3.1.
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Tabell 3.1. Parter i MKB-förfarandet för projektet.

3.3

Part i MKB-förfarandet

Representant/instans

Projek tansvarig

Fortum Powe r and Heat Oy

Kontak tm yndighe t

Närings-, trafik - och miljöce ntralen i
Södra Öste rbotte n

MKB-konsult

FCG Finnish Consulting Group Oy

Uppföljningsgrupp

Be rgö sk ifteslag
Be rgö Ö råd
EPV Regionalnät Ab
Södra Öste rbotte ns NTM-central
Malax kommun
Malaxne jdens Naturförening
Kvarkens ornitologiska förening r.f.
Havsörnsgruppen, WW F
Forststyrelse n
Molpe byaråd
Molpe Skifteslag
Korsnäs kommun
Öste rbotte ns förbund
Öste rbotte ns museum
Öste rbotte ns naturskyddsdistrik t r.f.
Vasane jdens jak tvårdsförening
Vasa miljöförening ry.
Öste rbotte ns Fiskarförbund r.f.
Pe talax sk ifte slag

Deltagande och information
I förfarande t vid m iljökonsek vensbedömning kan alla de parte r de lta, vars
förhållande n e lle r intressen, såsom boende , arbe te, rörlighe t, fritidssysselsättningar e lle r andra levnadsförhållande n, kan påve rkas av projek te t. Medan
bedöm ningsprogrammet var anhängigt k unde medborgarna fram föra sina
åsik te r om behove t av att utreda projek te ts konsekve nse r och om huruvida
de plane r som pre sente rats i MKB-programmet var tillräckliga. På motsvarande sätt kan medborgarna i MKB-be sk rivningsfasen framföra sina åsik te r
om huruvida de utförda utredningarna och bedömningarna är tillräck ligt
omfattande.
En uppföljningsgrupp har tillsatts för MKB-förfarande t. Syfte t med gruppe n är
att främ ja de ltagande t och att effektivise ra informationsflöde t och -utbyte t
mellan den projek tansvarige, m yndighe te rna och olika intressentgruppe r. De t
är uppföljningsgruppens uppgift att för sin del säke rställa att de nödvändiga
utre dningarna är ändamålsenliga och tillräck liga. Uppföljningsgruppens roll
marke ras av att dess medlemmar på e tt koncentre rat sätt represente rar de
medborgare och gruppe r, vars förhållanden e lle r intre ssen kan påve rkas av
projek te t. Dessutom ingår pe rsone r från sådana organisatione r i
uppföljningsgruppen som man kan anse represente ra de t allmänna intresse t,
till exempe l natursk ydde t. Uppföljningsgruppen följe r unde r sina möten med
miljökonsek vensbedömninge ns förlopp och lägge r fram åsik te r om de tta.
Uppföljningsgruppens första m öte ordnades i Be rgö skola de n 6 april 2010,
innan MKB-programme t lades fram. Då presente rades utkaste t till MKBprogrammet och projek te t behandlades öve rlag. På det andra möte t den 16
novembe r 2010 be handlades de pre liminära resultate n av MKB-besk rivningen
och framsk ridandet av projek te t.
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I samband med m iljökonsek vensbedömninge n ordnas två möten för
allmänhe ten där deltagare kan framföra sina åsik te r om projek te t med
miljökonsek vensbedömninge n och om utre dningarnas tillräck lighe t, e rhålla
ytte rligare information om projek te t och MKB-förfarande t, sam t disk ute ra
projek te t med de n projek tansvarige, MKB-konsulten och m yndighe te rna.
Södra Öste rbottens NTM-central informe rar om mötena genom kungöre lse r i
tidningarna och på we bbplatse n. Unde r MKB-programskede t ordnades e tt
möte för allmänhe te n de n 18 maj 2010 i Be rgö skola.

Bild 3.2. Om MKB-programmet ordnades ett möte för allmänheten den 18 maj
2010 i Bergö skola.
För bedömningen av konsekve nse rna för människorna genomförde s en
bre ve nkät ge nom slumpmässigt urval bland dem som befinne r sig inom k raftledningens ve rkningsom råde . I enkäten insam lades invånarnas synpunkte r och
åsik te r om bland annat projek te t och m iljökonsekve nse rna av detta sam t
information om be tyde lsen av projek tom råde ts miljö för invånarna. Enkäten
ge nomförde s i juni och juli 2010. Invånarna deltog ak tivt i enkäten, och
svarsproce nten ble v upp till 53 procent.
Kontak tm yndighe ten kungör på vilka ställe n MKB-besk rivinge n läggs fram .
Elek troniska ve rsione r finns fram lagda på we bbplatse n för närings-, trafik och m iljöcentrale n i Södra Öste rbotten.
3.4

Samordning av planläggningen och MKB-förfarandet
En de taljplan som möjliggör att byggnadslov be viljas för vindk raftsprojek te t
på Be rgö uppgörs paralle llt med MKB-förfarandet. I MKB-förfarande t strävar
man e fte r att utnyttja det mate rial som gene re ras vid planläggnigen samt på
motsvarande sätt att gene re ra mate rial som kan utnyttjas i planläggningsprocessen. En närmare besk rivning av planläggninge n och framsk ridandet av
de nna finns i stycke 4.9.3.

3.5

Tidsp lan för bedömningsförfarandet
Förfarande t vid miljökonsek vensbedömning för projek te t inle ddes officiellt i
början av maj 2010. Unde r fram läggandet ordnades e tt informationsmöte
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som var öppe t för alla, och kontak tm yndighete n gav sitt utlåtande om MKBprogrammet den 11 augusti 2010.
Bedömningsarbe te t inle ddes genast e fte r att MKB-programmet ble v färdigt.
Utifrån kontak tmyndighe tens utlåtande bedömdes behove t av tilläggsutre dningar och arbe tsbesk rivninge n för be dömningen pre cise rades. Konsek vensbesk rivninge n blir färdig i slutet av år 2010, och läggs fram till påsende av
kontak tm yndighe ten unde r vinte rn 2011. Unde r de två månade r som
besk rivingen är framlagd kan me dborgare och intre ssentgruppe r anmärka på
och ge åsik te r om konsek vensbe sk rivningen. Unde r fram läggande t ordnas e tt
andra möte för allmänhe ten, där be dömningsre sultaten prese nte ras.
Kontak tm yndighe ten ge r sitt ege t utlåtande om konsek vensbesk rivningen
inom cirka två månade r efte r att framläggande t har avslutats. MKBförfarande t avslutas med kontaktm yndighe tens utlåtande våren 2011,
vare fte r den projek tansvariga beslutar om den fortsatta plane ringe n.
ÅR
MÅNAD

2010
2

3

4

5

6

7

2011
8

9

10

11

12

1

2

3

4

MKB-PROGRAMSKEDE
Utarbetning av bedömningsprogram
Rapporten klar
Rapport en framlagt
Kontaktmyndighetens utlåtande
MKB-BESKRIVNINGSSKEDE
Terrängarbeten
Bedömning av konsekvenser
Utarbetning av rapport
Rapporten klar
Rapporten framlagd
Kontaktmyndighetens utlåtande
DETALJPLANL ÄGGNING
Detaljplanens PDB
Utarbetning av planutkast
Utarbetning av planförslag
VÄXELV ERKAN
Infomöten MKB
Uppföljningsgruppens möten
Presentation av planförsl. för KS
Presentation av färdig plan för KF

Bild 3.3. Tidsplaner för projektets MKB-förfarande och detaljplanläggningen.
Mötena för allmänheten under MKB-förfarandet har markerats med röda prickar
och mötena under detaljplanläggningen med blåa prickar.
De talplanläggningen för Granöom råde t och projek te ts MKB-förfarande
ge nomförs sam tidigt. Planutkasten blir färdig i början av år 2011.
Planläggningsprojek te t avslutas våre n 2011 då kommunstyre lse n har godkänt
de n färdiga de taljplanen.
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Beaktande av kontaktmyndighetens utlåtande
Närings-, trafik - och m iljöcentralen i Södra Öste rbotte n gav den 11 augusti
2010 sitt utlåtande om projekte ts MKB-program. De främsta obse rvatione rna i
utlåtandet hänför sig till alte rnative n för k raftledninge n, landskapskonsek vense rna, planläggninge n och förekomsten av havsörnar i projek te ts
näromgivning.
I utlåtande t framlades att en jordkabe l iställe t för e n luftledning borde
granskas som e tt alte rnativ för k raftle dninge n, i synne rhe t inom byom rådena.
I många av de mottagna åsik te rna om MKB-programmet har uppmärksamhe t
fästs vid samma fråga. I anknytning till de olika forme rna av e löve rföring har
tilläggsutre dningar gjorts i MKB-be sk rivningsske det, och alla ge nomförbara
alte rnativ har inklude rats i bedömningen.
I MKB-förfarande t och projek tplane ringen har man strävat e fte r att så bra
som som möjligt ta hänsyn till förekomsten av havsörnar i projektom råde ts
näromgivning. I besk rivningsskede t har särsk ild uppmärksamhe t totalt se tt
fästs vid bedömningen av konsek vense rna för fågelbestånde t, och
utre dningsom råde t har e nligt kontaktm yndighe tens förslag utvidgats till 10
k ilome te r.
Tabell 3.2. De viktigaste punkterna i kontaktmyndighetens utlåtande och en
utredning av hur dessa beaktats i MKB:n.
Kontaktmyndighetens utlåtande om
bedömningsprogrammet

Beaktande av utlåtandet i
bedömninge n

Beskrivningen av kraftledningens dragning på
fastlandet ska kompletteras

I fråga om dagens situation, alternativen som
ska granskas och konsekvenserna finns en
närmare beskrivning av kraftledningens
dragning.

En havskabel som alternativ för elöverföringen
ska granskas mer ingående

Användningen av en havskabel har granskats
mer ingående och presenteras i stycke 6.3.

Ett nytt alternativ där en jordkabel dras väster
om Bredskäret ska granskas. Användningen av
en jordkabel istället för en luftledning, också i
byområdena, ska granskas.

Ett nytt alternativ VEB1dä r jordkabeln dras
väster om Sjövägen (st. 6.2) har lagts till i
MKB-beskrivningen

På fastlandet ska också andra alternativ än en
luftledning granskas.

Ett nytt alternativ ALTD där jordkabeln
fortsätter fram till Petalax har inkluderats i
bedömningen.

Beroende på resultaten ska underalternativ
granskas, till exempel för den exakta
placeringen av kraftverken och elstationerna

I och med bedömningen har en fördelaktigare
placering av elledningen valts (se exempelvis
stycke 6.5: Förändringar efter MKBprogrammet).
Placeringen av vindkraftverken granskas
fortfarande utifrån bedömningsresultaten och
resultaten av vindmätningarna efter MKBförfarandet.

Det finns skäl att utreda landskapseffekterna på Förändringarna i landskapet har bedömts
ett avstånd om minst 20 kilometer, från olika
inom ett område där kraftverken kan urskiljas
håll
av människoögon (20–30 km). Bedömningsresultaten presenteras i stycke 11.3.
Utredningen om fladdermöss ska beskrivas
närmare

Metoderna beskrivs mer ingående i stycke
10.2

Landskapsbedömningen ska fokusera på objekt
som med tanke på kulturmiljön är betydande
och på enhetligheten av världsarvsområdet

En bedömning av konsekvenserna för
världsarvsområdet och andra betydande
objekt finns i stycke 11.3.

Konsekvenserna av uppförandet av
vindkraftverken för fuktighetsförhållandena ska
beskrivas.

Konsekvenserna har utretts som en del av
bedömningen av naturkonsekvenserna i
stycke 10.3.
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Kontaktmyndighetens utlåtande om
bedömningsprogrammet

Beaktande av utlåtandet i
bedömninge n

De mängder jordmassor som används för
fundamenten och de eventuella placeringarna
ska beskrivas

En uppskattning av mängderna finns i stycke
4.3.2. De mer exakta mängderna och
placeringarna klarnar under de fortsatta
undersökningarna.

Uppkomsten av avfall under hela projektets
livscykel bör beskrivas

Uppkomsten av avfall beskrivs i styckena 4.7
och 14.

Konsekvenserna för havsörnarna (bon,
utbredningsområden) inom en radie på 10
kilometer från projektområdet ska utredas.

En bedömning av konsekvenserna för
havsörnarna inom en radie på 10 kilometer
från projektområdet finns i bedömningen av
konsekvenserna för fågelbeståndet i stycke
10.1.

En bedömning av huruvida andra hotade eller
skyddade arter kan förekomma inom
verkningsområdet bör ges i samband med
terrängarbetena.

Förekomsten av arterna granskades i
samband med fältarbetena. Resultaten
presenteras i styckena 7.11., 7.12 och 7.13.
Också de habitat som lämpar sig för de
aktuella arterna har beaktats i bedömningen.

Förekomsten av åkergrodor bör utredas
närmare

Åkergrodans habitat har kartlagts i samband
med terrängarbetena. Resultaten granskas i
stycke 7.13.

Brunnarna inom en 500 meters radie från
projektområdet bör utedas

Brunnarna har ut retts och presenteras i
stycke 7.9. Inom projektområdet och i dess
omgivning finns det sannolikt inga brunnar
som används.

Situationen med vindkraftsprojekten bör
uppdateras och beaktas i bedömningen av
samverkningarna

Situationen med vindkraftsprojekten har
uppdaterats och presenteras i stycke 4.9.2.
Samverkningarna i fråga om bland annat
landskapet och fågelbeståndet har utretts.

Omarbetningen och den eventuella
utvidgningen av Korsnäs generalplan ska
beaktas.

Omarbetningen av generalplanen har
beaktats i stycke 18.3.

9

Det finns skäl att med ett fotomontage illustrera Beskrivningen har kompletterats med nya
landskapskonsekvenserna av kraftledningen och fotomontage.
kraftverken.
Utredningen av (konsekvens-) områdenas
omfattning bör granskas i samband med
bedömningsarbetet

Utredningsområdenas omfattning har
granskats i samband med bedömningen
(stycke 7.3).

Bullerut redningens område på Bergö bör
utvidgas till ett avstånd på 2 kilometer

I bullermodellen har det område fastställts
inom vilket bullret sprider sig och som utgör
bullrets verkningsområde (stycke 8.3).

I den fortsatta planeringen bör uppmärksamhet
fästas vid områden som är avsedda för
rekreationsanvändning

De områden som är avsedda för
rekreationsanvändning har kartlagts och
beaktats i bedömningen. Områdena beaktas
också i den fortsatta planeringen av projektet.

Områdena, bestämmelserna och målen i
landskapsplanen ska beaktas

Projektets förhållande till landskapsplanen har
behandlats i styckena 7.3.1 och 11.1.

Säkerhetsutredningarna ska preciseras

Säkerhetsfrågorna och de eventuella riskerna
har behandlats i kapitel 17.

Konsekvenserna för fiskbeståndet och fisket
mellan Bergö och Bredskäret ska granskas

Bedömningsresultaten presenteras i styckena
10.2 och 11.4

Uppmärksamhet bör fästas vid bedömningen av
de sociala konsekvenserna

Konsekvenserna för människorna har på ett
mångsidigt sätt behandlats i kapitel 11. En
bedömning av de sociala konsekvenserna
(trivsel osv.) finns i stycke 11.5.
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BESKRIVNING A V PROJEKTET
Enligt en pre lim inär bedömning gjord av Fortum Power and Heat O y lämpar
sig om rådet på Be rgö väl för en liten vindpark . De t som talar för platsens
lämplighe t är bland annat vindförhållande na som enligt uppskattningen är
goda, vägförbinde lse rna och e n jordmån som lämpar sig väl för byggande t.
Vindk raftparksprojek te t på Be rgö lär be läge t i e tt om råde som marke rke rats
för vindk raftve rk i landskapsplanen som har godkänts av landskapsfullmäk tige (29.9.2008) och fastställts av m iljöministe rie t (21.12.2010).
Den plane rade vindk raftsparken består av fyra e lle r fem vindk raftse nhe te r
(bild 4.1) med en sammanlagd e ffek t på 15–20 megawatt (MW ).
Vindk raftsenhe te rna ansluts med antingen e n jordkabe l elle r en luftle dning
till stamnäte ts närmaste e lstation i Pe talax.

Bild 4.1. Illustration på Korsnäs vindkraftspark i den norra delen av
Bredskäret och den planerade vindkraftsparken på Bergö. Scenariot på bilden
motsvarar alternativet ALT1 där vindkraftsparken består av fem vindkraftverk
på 3 MW.
4.1

Bakgrund till projektet
De t finns e tt fle rtal orsake r till att bygga ut vindk rafte n i Finland. Vindk raften
är en ekologisk t hållbar form av ene rgiproduk tion, efte rsom ene rgikällan är
förnybar och de miljöolägenhe te r som produk tione n orsakar är obe tydliga
jäm fört med fossila bränsle n. Vindk raften ge r inte upphov till några direk ta
utsläpp av väx thusgase r i driftske det. Därför kan klimatförändringe n och den
globala uppvärmningen dämpas ge nom att öka vindk raftsproduk tione n. Med
tanke på Finlands natione lla e ne rgiproduk tion kan man me d hjälp av
vindk raften dessutom på e tt påtagligt sätt öka lande ts självförsörjning av
ene rgi, e fte rsom vindk raftsproduk tionen inte förutsätte r att bränslen
im porte ras från utlande t.
Syfte t bakom projek te t är att sträva mot de k limatpolitiska mål som Finland
har förbundit sig till genom inte rnatione lla avtal. På statsnivå har Finland
förbundit sig till de mål för att minska utsläppen av väx thusgase r som
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avtalades vid k limatmöte t i Kyoto. Enligt dessa mål ska Finland fram till 2010
i genomsnitt begränsa sina utsläpp till 1990 års nivå. Europe iska unionen har
på motsvarande sätt förbundit sig att öka andele n förnybar ene rgi till cirka
20 procent av ene rgianvändningen fram till 2020 sam t att ytte rligare m inska
utsläppen av väx thusgase r med m inst 20 procent jämfört med 1990 års
nivå. I handels- och industriministe rie ts program för främ jande av förnybara
ene rgikällor har måle t varit att produce ra 500 MW med vindk raft 2010.
I novembe r 2008 godkände statsråde t en ny k limat- och ene rgistrate gi för
Finland. Strategin be handlar k limat- och e ne rgipolitiska åtgärde r täm ligen
de talje rat fram till 2020 och i e tt bredare pe rspek tiv ända fram till 2050.
Strategin grundar sig på de avtalade mål och åtgärde r för k limat- och
ene rgipolitiken inom Europe iska unionen som kommissionen gav förslag till
rättsak t om i januari 2008. Strate gin visar tydligt att målen för minskning
av utsläppen, främ jande av förnybar ene rgi och e ffek tivise ring av
användninge n av ene rgi som Europe iska kommissionen föreslagit för
Finlands del inte kan uppfyllas utan om fattande nya klimat- och
ene rgipolitiska åtgärde r. I e n utve ckling som följer strate gin komme r
andele n inhemsk ene rgi, och i synne rhe t andele n förnybar ene rgi, att ökas
be tydligt jämfört med de n nuvarande nivån. Andelen förnybar ene rgi stige r
till 38 procent av den slutliga e ne rgiförbrukningen och för vindk raftens de l är
måle t fram till 2020 att produce ra cirka 6 TWh e l med vindk raft. Dessutom
har statsråde t genom e tt principbeslut ålagt landskapsförbunden att göra fle r
rese rvatione r för vindk raftve rk i landskapsplane rna.
I Öste rbotte ns landskapsprogram 2007–2010 finns utve ck linge n av en
mångsidig ene rgiproduk tion upptage n som en central priorite ring. Dessutom
konstate ras i programmet att de goda vindförhållandena vid kuste n skapar
förutsättningar för ökad användning av vindk raft. Landskapsförbunden i
Öste rbotte n har ock så kartlagt möjlighe te rna
till samarbete
vid
landskapsplanläggningen vad gälle r vindk raften. I utlåtande na har
konstate rats att de öste rbottniska landskapen tillsammans k unde utgöra
Finlands
ledande
om råde
inom
vindk raftsproduk tion
tack
vare
vindförhållande na.
Enligt Finlands vindatlas (2009), som publice ras av Meteorologiska institute t,
lämpar sig vindförhållandena i de öste rbottniska havs- och kustom rådena
m ycke t bra för vindk raftsproduk tion. Inom projek tom råde t på Be rgö pågår
vindmätningar i syfte att pre cise ra om råde ts lämplighe t för produktion av
vindk raftsene rgi.
4.2

Placeringen av vindkraftsparken
Enligt projek tplane rna ska vindk raftsparke n place ras i Ö ste rbotten, på Be rgö i
Malax kommun. Ön är beläge n i södra de len av Kvarken på cirka 10
k ilome te rs avstånd från fastlande t. Öns areal är cirka 4 500 hektar.
Enligt planen place ras vindk raftve rken på sydvästra de len av ön, på om råde t
Granön, cirka 2 k ilomete r från Be rgö by. Projek tom råde t går i nordvästligsydostlig rik tning och dess yta uppgår till sammanlagt cirk a 36 hek tar.
Vindk raftsparke ns projek tom råde pre sente ras på kartan på bild 4.2.
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Bild 4.2. Vindkraftsparkens planerade projektområde på Bergö inom Granöområdet.
Plane ringen av place ringen har påve rkats av bland annat planläggningssituatione n och markanvändninge n, sk yddsvärdena, konsekve nse rna för landskape t, bebyggelsen, markom rådenas ägarförhållanden, avstånden till vägnäte t, avstånden från k raftledningens sträckning, obse rvatione rna vid te rrängsynen, höjdsk illnade rna och grundförhållandena, de t tekniska genomförande t och anslutninge n till e lnäte t, vindförhållandena och avstånde n me llan
vindk raftve rken för att minska e löve rföringsförluste rna.
4.3

Vindkraftsparkens konstruktioner
Om vindk raftsprojek te t genomförs, byggs 4–5 vindk raftve rk på om råde t.
Me llan Be rgö och Petalax dras e n k raftledning genom vilken de n e l som
produce ras öve rförs till regionnäte t.
Formen för elöve rföringen väljs bland annat utifrån resultaten av MKBförfarande t. Alte rnativen för ge nomförande t utgörs av en luftledning och e n
jordkabe l. Omfattninge n och varak tighe te n av dragninge n av k raftledningen
bestäms enligt de t valda e löve rföringssätte t.
Genomförande t av projek te t k räve r också andra byggarbe ten av vilka en de l
ske r i projekte ts näromgivning. Uppförande t av vindk raftsparken besk rivs i
stycke 4.4.

4.3.1 Vindk raftve rkens konstruk tione r
Vindk raftsparke n komme r att bestå av antingen fem vindk raftve rk på cirka
3 MW e lle r av fyra vindk raftve rk på cirka 5 MW. Varje vindk raftve rk består av
e tt cirka 110–125 me te r högt torn, e tt mask inrum och en trebladig rotor.
Rotorns diame te r be ror på k raftve rke ts effek t och varie rar mellan cirka 100
och 135 mete r. Båda k raftve rkstype rna presente ras på bild 4.3.
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Bild 4.3. Vindkraftverk på 3 MW och 5 MW (Källa: WinWinD).
De t har konstate rats att 500 me te r räcke r som avstånd me llan k raftve rken,
då man använde r en k raftve rk senhe t på 3 MW med e n rotordiame te r på
100 mete r. Om man använde r de större vindk raftve rken på 5 MW
(vingdiamete r cirka 135 mete r) ska avstånde t me llan vindk raftve rken vara
minst 600 mete r. Antale t vindk raftve rk som ska byggas, e nhe tse ffek ten och
de n slutliga place ringen pre cise ras då plane ringsprocessen framsk ride r.
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4.3.2 Fundament
Vindk raftve rkens grundläggningssätt väljs enligt bottenförhållandena på den
plats där de place ras. Det lämpligaste och mest kostnadseffek tiva grundläggningssätte t ska väljas separat för varje vindk raftve rk utifrån resultaten av e n
unde rsök ning av jordmånen som genomförs senare. Enligt utgångsuppgifte rna tillämpas en grundläggningsteknik med e tt stålbetongfundament som
vilar på marken (bild 4.4) e lle r e tt stålbe tongfundament med massabyte.
Storleken på fundamente t varie rar be roende på le ve rantöre n av vindturbine r,
men storleksklassen är cirka 20 x 20 me te r e lle r 25 x 25 me te r då höjden
varie rar mellan cirka 1 och 2 mete r.

Bild 4.4. Typiskt markbaserat fundament för vindkraftverk i anläggningsskedet.
4.3.3 Elöve rföring
Varje vindk raftve rk har en k raftve rksspe cifik transformator som transforme rar
ge ne ratorspänninge n (cirka 1 kV) till nivån 20–30 k V. Den k raftve rksspe cifika
transformatorn kan finnas antinge n i mask inrummet, i e tt separat skyddat
transformatorutrymme i den nedre de len av torne t e lle r i e tt se parat
transformatorskåp bredvid torne t. Vindk raftve rken kopplas samman antingen
med e n jordkabe l elle r med e n luftledning på 20 kV (bild 4.5).
Vindk raftsparke n ansluts till de t allmänna e lnäte t med en k raftle dning som
ska dras till elstationen i Pe talax. Den plane rade anslutningsk raftledningen är
cirka 24,5 k ilome te r lång (bild 4.6). Före elstationen i Pe talax be hövs en
transformatorstation på k raftledningsgatan. Stationen transforme rar den
effek t som vindturbine rna produce rar från en spänning på 20 k V till e n
öve rföringsspänning på 110 k V. Vindk raftve rken ansluts till transformatorstatione n med e n luftledning e lle r en jordkabe l på 20 k V.
Enligt den prelim inära planen ska k raftledningen på Be rgö dras antinge n som
en jordkabe l elle r en luftle dning på 20 kV fram till Dyngsund och därifrån som
en sjökabel på 20 k V till Bredskäre t. På Bre dskäre t komme r k raftledningen
iland bredvid fiskhamne n.
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Bild 4.5. Vindkraftverken kopplas samman antingen med en jordkabel eller
med en luftledning på 20 kV. Bilden visar alternativ ALT1 där vindparken
består av fem vindkraftverk på 3 MW.
På Bredskäre t dras k raftledningen antingen som en jordkabe l e lle r en
luftledning. Be roende på alte rnative t byggs e lstationen antingen på den norra
de len av Bredskäre t e lle r i Molpe på fastlande t (se stycke 6.2; alte rnativ för
k raftle dningen). I e lstationen finns e n transformator med vilke n k raftledningens mede lspänning ökas från 20 kV till högspänning på 110 k V för
öve rföringe n.
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Bild 4.6. Enligt planerna dras anslutningskraftledningen från Bergö till
elstationen i Petalax via Bredskäret.
Enligt plane rna dras k raftledningen på Bredskäre t antingen öste r om
Sjövägen, bredvid vägen och den nuvarande k raftle dningen på 20 k V, e lle r
väste r om vägen. Vid bron me llan Bredskäre t och fastlande t kan
k raftle dningen dras antingen som en kabe l i brokonstruk tione rna e lle r som en
luftledning öve r sunde t.
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Bild 4.7. Den nuvarande elstationen i Petalax.
4.4

A nläggningen av vindkraftsparken
Omfattningen av anläggningsarbe te na inom projek tom råde t be ror på jordmånsk valitete n och bland annat dess bärighe t. I projek te ts plane ringsskede
ge nomförs pre lim inära unde rsökningar av jordmånen genom att borra testhål
i om råde t k ring e tt e ventuellt k raftve rk. Utifrån dessa väljs de grundläggningssätt som lämpar sig bäst för vindk raftve rken. Inom vindk raftve rksom råde na genomförs pre cise rande unde rsökningar av jordmåne n för den
slutliga dimensione ringe n av fundamenten och de taljplane ringen.
Anläggningen av vindk raftsparken ink lusive grundläggningen och byggande t
av se rvice vägarna, grundläggningsarbe tena, resningen av k raftve rken sam t
e linstallatione rna bedöms ta cirka e tt år. Anläggningen bör utföras unde r en
tidpunk t då den inte medför några skadliga konsek vense r för jordbruke t e lle r
fågelhäckningen inom om råde t (till exempel från septembe r till maj).

4.4.1 Förbe re delse av om rådena för monte ring och re sning
För flyttningen av lyftanordningarna och transportlångtradarna ska träden
huggas ne r och mark ytan utjämnas på e tt om råde om cirka 50 x 50 me te r
k ring k raftve rken, innan fundamente n byggs. I synnerhe t den huvudsak liga
lyftk ranen som används för lyftarbe tena k räve r m ycke t jämn och bärande
mark .
För monte ringen av rotorn måste trädbestånde t avve rkas på de ställen där
bladen ska place ras unde r monte ringsfasen. Storleken på avve rkningsarealen
be ror på de n rotorstorlek och monte ringsteknik som väljs senare.
Projek tom råde t består delvis av avve rkningsom råden, och därför be ror
omfattningen av avve rkninge n för k raftve rken på de place ringar som slutligen
väljs inom projek tom råde t. Om be rgssprängningar blir nödvändiga i samband
med anläggningsarbete na, kan ste nmate riale t sannolik t användas i de andra
anläggningsskedena.
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Bild 4.8. Träd har avverkats på en del av projektområdet.
4.4.2 Bygg- och se rvice vägar
I anslutning till vindk raftve rke n be hövs e tt nätve rk av se rvice vägar. För
anläggningen och unde rhållet av vindk raftsparke n byggs cirka 2,5 k ilome te r
ny väg på Be rgö, mellan Be rgöväge n och Be rgö fiskehamnsväg. Se rvice vägarna komme r att vara 6 me te r breda och grusbe lagda. För vägbygge t
används olika stenmate rial.
Längs vägarna transporte ras byggmate rial och mate riel som behövs för
resningen av vindk raftve rke n. Efte r anläggningen används vägnätve rke t för
se rvice - och öve rvakningsåtgärde r vid vindk raftve rken. Vägarna be tjänar
också lokala markägare och andra som rör sig på om råde t. Tidvis kan
användninge n av vägarna emelle rtid begränsas på grund av risken för
fallande is från vindk raftve rken.
4.4.3 Transport av k raftve rkskomponente r och mate rie l för resningen
Den gam la färjkaje n på Be rgö (bild 4.9 och 4.10) komme r att användas för
transport av vindk raftve rke ns komponente r och konstruk tione r. Användningen
av den gamla färjkajen kan k räva vissa renove ringar, om kaje n inte kan
användas som sådan. För renove ringen har tre alte rnativ fram lagts:
1. Grundläggande förbättring av den gamla färjkaje n
2. Åte ruppbyggnad av den gam la färjkajen
3. Bygge av en ny kaj i närhe ten av den gam la färjkajen
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Bild 4.9. Den gamla nedlagda färjkajen på Bergö.
Vindk raftve rke ts komponente r lastas på pontone r sannolikt i antinge n Vasa
e lle r Kaskö hamn och transporte ras sjövägen till Bergö. Den allmänna färjans
bärk raft och utrymme räcke r inte till för att transporte ra de tyngsta och
längsta föremålen e lle r mate rie len för re sningen. Transporte n av dessa skulle
även orsaka störningar för andra som använde r färjan. Spe cialmate rie l och
de största kompone nte rna kan e ventue llt transporte ras till ön med pontone r
och bogse rbåt genom att utnyttja den gamla färjkajen. För transporte n av
vindk raftve rkens kompone nte r be hövs 1–5 transporte r.
Man strävar efte r att välja de fartygstype r som ska användas för transporten
så att de t nuvarande farle dsdjupe t är tillräck ligt. Om farle den inte har de t
djup som har meddelats, kan de t bli nödvändigt att muddra de n. Havsbottnen
inom om råde t är sannolik t morändom ine rad, vilke t innebär att muddringen
huvudsak ligen ske r enligt me toden med e n djupgrävskopa.
För anläggningen av vindraftsparken behövs också ansenliga mängde r k ross.
För transporten av vindk raftve rke ts komponente r från färjkajen till
installationsplatse rna byggs cirka 2,5 k ilomete r ny väg på Be rgö. För
vägbygge t används olika stenmate rial. De t har ännu inte utre tts hur
stenmate riale t ska transporte ras till ön. För transporten av stenmate riale t
finns åtminstone följande alte rnativ:
•
•
•

En lastbil i tage t med den allmänna färjan
Lastbilarna transporte ras med ponton till den gam la färjkaje n och körs
därifrån till byggom råde t.
Transport med pråm och bogse rare till de n gamla färjkajen, varifrån
stenmate riale t förflyttas till e tt bilflak med hjälp av en grävmask in och
körs till byggom rådet.

Unde r anläggningstide n behövs stora mängde r k ross inom en relativt kort
tidspe riod, och därför torde man inte k unna sköta krosstransporte rna e nbart
med hjälp av de n allmänna färjförbinde lse n. Kross kan transporte ras till ön
enligt e n "egen tidtabell" ge nom att använda den gamla färjkaje n. De tta
k räve r att pråmar/pontone r och bogse rare används. Efte r att man prelim inärt
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har utre tt hur mycket stenmate rial som be hövs och valt entreprenör kan
transportsätte t för k rosse t pre cise ras.
Vindk raftve rke ts fundament byggs i be tong som gjuts på platsen. Enligt
dage ns rön ska gjutningarna göras som "kontinue rliga", dvs. inga fogar
tillåts. Då måste be tong fortlöpande transporte ras till byggplatsen unde r
gjutningen. Om fattninge n av be tonggjutningen be ror på den grundläggningsme tod som väljs, vilke t i sin tur be ror på unde rlage ts k valite t. För e tt
fundament kan de t behövas mer än 800 m ³ be tong. Om be tongen
transporte ras till ön med den allmänna färjan, ge r de t upphov till störningar
för de n övriga trafiken. Ett alte rnativ är att betongbilarna förs med ponton
e lle r bogse rare till den gam la färjkajen. Ett annat alte rnativ är också att en
särskild be tongstation inrättas på ön, men då måste cement, tillsatsämnen
och ballast för tillve rkningen av be tongen transporte ras till ön.

Det
nuvara nde
f ärjf ästet

Det
gamla
f ärjf ästet

Bild 4.10. På bilden har den gamla färjkajens läge markerats med en röd
fyrhörning, servicevägarna med en grön linje och dessutom visas den
preliminära placeringen av vindkraftverken på 3 MW (Fortum Oy 2010).
Be roende på vindk raftve rke ts fundamenttyp kan de t bli nödvändigt att
transporte ra pålar och pålningsmate rie l till ön. O ckså olika be rgsförank ringar
kan behövas i fundamentkonstruk tione rna. De n allmänna färjans lämplighe t
för transport av dylik spe cialmate rie l är outredd. Med ponton och bogse rare
kan spe cialmate rie len transporte ras till ön genom att använda den gamla
färjkajen.
Om be tong och k ross transporte ras med pråm/ponton via de n gamla
färjkajen, ske r lastningen på fastlande t så nära Bergö som möjligt, vilke t gör
att vattentransporten blir så kort som möjligt. Eventue lla lastplatse r på
fastlande t har tillsvidare inte kartlagts. En möjlig lastplats är fiskhamnen
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sydväst om Korsnäs vindk raftspark där de t har funnits en kaj på den gamla
färje rutten. Kajkonstruk tione rna kan k räva förstärkning. Då skulle ponton/pråm rutte n följa de n rutt som färjefarlede n hade till Be rgö 1962 och som
korsar de n nuvarande färjförbindelsen.

Bild 4.11. Den sannolika rutten för transport av kross.
Den gam la färjkajen på Be rgö ägs av före de tta Vägförvaltningen, dvs. de t
nuvarande Trafik ve rke t. För tillfälle t är de n uthyrd till Malax kommun som
gästhamn. Pråm- och pontontransporte r kan inve rka på tillgången till
gästhamnen unde r anläggninge n.
4.4.3.1 Massmängde r
Vid anläggningen av transportvägarna bör man beak ta spe cialtransporte rnas
bärighe ts- och geome trik rav. De t förutsätts att vägarna hålle r för cirka
12 000 kilogram axe lvikt. Raka vägsträckor ska vara m inst 5 me te r breda och
i kurvor ska vägbre dden vara öve r 7 mete r. Den sprängsten som k rävs för
anläggningen av vägarna be ror på jordmånen och resultaten av de
geotekniska unde rsökningarna. Enligt uppskattning går de t åt 9 000 m ³
stenmate rial för anläggningen av vägarna, ink lusive förstärk ningen av den
gam la färjkajen (3,5 m ³ stenmate rial/1 me te r färdig väg).
För anläggningen av lyftom rådena går det åt uppskattningsvis 800 m ³
stenmate rial pe r om råde, totalt cirka 4 000 m ³. Varje lyftom råde är cirka
1 200 m ² stort, och de ras gemensamma yta är alltså cirka 6 000 m ².
De mängde r som be hövs för fundamenten be ror på grundläggningssätte t och
jordmånen. Ett fundament k räve r cirka 300 m ³ sprängsten och 600 m ³
be tong om fundame nte t vilar på marken. På Be rgö är de t sannolik t att man
kan bygga fundament som förank ras i be rggrunden. Byggande t av de ssa
fundament k räve r mindre be tong och stenmate rial, och alltså äve n färre
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transporte r. För fundament som vilar på marken be hövs totalt cirka 3 000 m ³
be tong och cirka 1 500 m ³ k rossad sten.
Tabell 4.1. Mängderna sprängsten och stenmaterial som
anläggningen av fem vindkraftsenheter på 3 MW.
Anläggning av vägar

9000

Lyftområden

4000

Fundament

1500

Totalt

14 500

Tabell 4.2. Uppskattning av mängden
fundament som vilar på marken.

byggmaterial

Ett k raftve rk

som

behövs

300 m³

1 500 m3

G jutning, betong

600 m³

3 000 m3

100 000 kg

500 000 kg

3 000 kg

15 000 kg

Ankarbultar, s tål

för

Fem k raftve rk

Fyllning, krossad s ten

Armering, stål

för

Mängd stenmate rial (m ³)

A nläggningsfas

A rbetsfas

behövs

4.4.3.2 Transporte r
De mängde r k rossad sten som behövs för projek te t finns inte på Be rgö, utan
man är tvungen att transporte ra de ssa från e tt ste nbrott söde r om Malax på
en sträcka av cirka 27 k ilome te r (bild 4.12). Användningen av cirka
16 000 m ³ ste nmate rial förutsätte r cirka 600 transporte r med fordonskombinatione r.

Bild 4.12. Rutten för transport av krossad sten (

) till projektområdet.

Fortum P ower and Heat O y
FCG Finnish Consulting G roup O y

Bergö vindkraftspark
KO NSEKVENSBESKRIVNING

23

Användninge n av den gamla färjkajen på Be rgö för pråm transporte r
förutsätte r m uddring av farleden till 4–5 mete rs djup. De t angivna djupe t i
farleden är 2,4 me te r. Sträckan som ska muddras är uppskattningsvis
250 mete r och mudde rmassan uppgår till cirka 5 000 m ³.
4.4.4 Byggande t av fundamenten
Om de n ursprungliga marken på om råde t där vindk raftsparke n ska anläggas
har tillräck lig bärighe t, kan vindk raftve rke t byggas vilande på marken.
Bärighe te n måste
vara
tillräck lig för vindk raftve rkets turbin och
tornkonstruk tion med tanke på vinden och andra belastningar, utan att
sättningar uppstår på kort e lle r lång sik t. Bärande markstruk ture r anses i
allmänhe t vara bland annat olika moräne r, sandsorter och naturgrus.
Om den ursprungliga marken på om råde t där vindk raftve rke t ska byggas inte
har tillräck lig bärighe t, väljs stålbe tongfundament med massabyte. I de ssa
fall grävs de lösa ytjordsk ik ten unde r fundamenten bort, och schak te t fylls
med struk ture llt sättningsfritt mate rial (i allmänhet k ross). I de tunna sk ik ten
görs en tätning med vibrations- elle r slagtätning. Stålbe tongfundamenten
gjuts ovanpå fyllninge n.

Bild 4.13. Stålbetongfundament som vilar på marken.

Bild 4.14. Stålbetongfundament med massabyte.
Be roende på teknik och förhållande n tar byggande t av fundamenten och
förbe rede lse rna av unde rlaget cirka 2–7 dagar för varje vindk raftve rk. I
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alte rnative t med fem k raftve rk sk ulle byggande t av fundamenten ta maximalt
2
5 ve ckor. Schak te t som grävs för fundamente t har en areal på cirka 600 m
(0,06 hek tar). Schak tningen görs ända ne r till de täta jordskik te n, dvs. djupe t
varie rar e nligt jordmåne n vid place ringen. I allmänhe t nås de täta jordsk ik ten
på 1,5–6 me te rs djup. Inom projektom råde t består jordmåne n huvudsak ligen
av fin morän som i fråga om bärighe ten lämpar sig väl för byggande , men på
grund av tjälfarlighe ten begränsas utnyttjande t.
Den mängd jordmassor som grävs upp för fundamente n skulle såle des
kalk ylmässigt uppgå till högst cirka 3 800 m 3/vindk raftve rk (25 x 25 x
6 mete r), dvs. i alte rnativet med fem k raftve rk till cirka 19 000 m 3. Om
schak tdjupe t är enbart 1,5 me te r, blir motsvarande mängde r 900 m 3 och
4 700 m 3. Jordmassorna kan e ventue llt användas för finslipninge n av
projek tom råde t. Mängde rna öve rskottsjord klarnar närmare först då
jordmånsk valitete n har unde rsök ts och place ringen av turbine rna har
bestäm ts.
Före resningen av k raftve rken görs kabeldragningarna inom om råde t och
plattforme n för lyftanordningarna. Lyftarbe tena utförs med hjälp av två
lyftk ranar. Av säke rhe tsskäl får vindhastighe ten vara högst 8 m/s unde r
arbete na.
De t
tar cirka
2–3 dagar att
resa
e tt
vindk raftve rk .
Väde rleksförhållande na har ändå en avgörande betydelse , och därför finns de t
skäl att förbe reda sig för fördröjningar.
4.4.5 Kabe ldragning inom om råde t
Kabe ldragningarna inom om råde t görs före resningen av vindk raftve rken.
Kablarna dras in i vindk raftve rke ts socke l med hjälp av genom föringsrör.
Inom vindk raftsparken place ras kablarna i schak t. De t jordmate rial som
grävts upp på platse n torde räcka för att täcka över schak ten. Då
vindk raftve rken har förbundits med jordkablar kan fundamenten täckas öve r
och re sningen inledas.

Bild 4.15. Vindkraftverkens täckta fundament.
4.4.6 Installation och idrifttagande av vindk raftve rken
En stadig plattform
vindk raftve rken.

för

lyftanordningarna

byggs

före

resningen

av

Tornen transporte ras i allmänhe t i 3–4 delar till de t ställe där de ska resas.
Maskinrumme t är e n de l sam t rotornave n och -bladen se parata de lar. Rotorn
monte ras på marke n genom att koppla bladen till naven. För de tta används
vanligtvis antinge n två billyftk ranar e lle r alte rnativt en stor lyftk ran på
larvband och e n hjälplyftk ran.
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Den ege ntliga resningen börjar då fundamente n är färdiga. Om
transformatorn ska place ras i den nedre de len av torne t, lyfts de n på plats på
torngrunden. Därefte r monte ras tornet genom att lyfta upp e n de l i sände r.
Sedan lyfts maskinrumme t och den färdigt monte rade rotorn. För de tta
används i allmänhe t de n huvudsakliga lyftk rane n och e n hjälplyftk ran. Den
huvudsak liga lyftk ranen har normalt en kapacite t på 600–800 tonme te r och
en räck vidd på me r än 100 mete r. Hjälplyftk ranen är avsedd för att säk ra att
de n del som lyfts får rätt röre lsebana unde r lyftningen. Genom att fästa e tt
utspänt stödrep vid spe tsen av varje rotorblad förhindras farliga svängningar
då rotorn lyfts. Svåra väde rlek sförhållanden kan avbryta lyftarbe tena, och
exempelvis lyftningen av rotorn hindras om vindhastighe ten är me r än 8 m/s.
Då fundamente n är k lara tar monte ringen av e tt k raftve rk cirka 2–3 dagar.
Vid en förflyttning från e tt ställe till e tt annat kan de t bli nödvändigt att
demonte ra mate rie len för resninge n. De tta tar vanligtvis en dag. Be roe nde på
årstide n kan de e ventue lla väde rleksförhållandena fördröja resningen med
cirka 10–50 proce nt för den optimala re sningstide n. Då arbe te na i samband
med idrifttagande t inbe räknas, exempe lvis testningar och e larbe te n, tar
installationen och idrifttagandet av e tt k raftve rk totalt cirka 1,5–2 ve ckor. Om
5 k raftve rk byggs på projek tom råde t, tar installationen och idrifttagande t av
vindk raftsparken totalt cirka 10 ve ckor.

Bild 4.16. WinWinD:s turbinblad på 3 MW (WinWinD).
4.4.7 Anläggning av k raftle dningen
Enligt den prelim inära planen ska k raftledningen på Be rgö dras antinge n som
en jordkabe l e lle r som en luftledning fram till Dyngsund och därifrån vidare
som e n sjökabel till Bredskäre t. På Bre dskäre t dras k raftledninge n antingen
som e n jordkabe l e lle r en luftledning. I stycke na 4.4.7.1–4.4.7.3 besk rivs
dragninge n av k raftledningen och kablarna separat.
De t alte rnativ som väljs för anläggningen av k raftledningen bestämme r hur
lång tid arbe te t tar. Enligt de prelim inära plane rna kan de anläggningar som
inle tts 2011 avslutas 2012.

Fortum P ower and Heat O y
FCG Finnish Consulting G roup O y

Bergö vindkraftspark
KO NSEKVENSBESKRIVNING

26

4.4.7.1 Luftledning
En luftle dning dras längs e n ledningsgata där de t inte ska finnas några träd.
En k raftledning med en spänning på 110 k V k räve r en cirka 26–30 mete r bred
ledningsgata. Med ledningsom råde avses e tt om råde där de n projek tansvariga
löst in en be gränsad användarrätt. De t består av en ledningsgata och e n
kantzon, vars bredd är 10 me te r på varde ra sidan om ledningen, dvs. totalt
20 me te r (bild 4.17).

Bild 4.17. En typteckning på en 110 kV ellinje, inklusive ledningsgata,
skyddszoner och ledningsområde.
Före den e gentliga dragninge n avve rkas trädbe ståndet på ledningsom råde t.
Dragningen av luftledningen ske r i tre fase r. I den första byggs
be tongfundament på stolpar som sänks ne r till cirka 1,5–2 me te rs djup.
Me llanrummet mellan stolparna varie rar me llan 200 och 400 me te r, be roe nde
på k raftledningens spänningsnivå och te rrängforme rna. För varje stolpe ska
högst 200 m 2 markareal bearbe tas. Efte r resninge n av stolparna installe ras
ledarna.
För anläggningen behövs grävmaskine r, lastbilar och en lyftk ran. De
arbetsfase r som ge r upphov till mest störningar kan förläggas till en pe riod
som med tanke på odlinge n och fåglarnas häckning är så gynnsam som
möjligt. De n bästa tidpunk ten för resningen av fundamenten och stolparna är
vinte rn då tjäle n har gått i marke n och de t är lätt att röra sig på om råde t
(Fingrid 2008).
Naturförhållande na på ledningsgatan och användningen av denna
Kraftle dningsgator, som hålls öppna genom re gelbundna röjningar, är e n
pote ntie llt viktig e rsättande livsmiljö för de arte r som lide r på grund av de
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miljöcentral (SYKE) (Heliölä & Pöyry 2008).

27

utförd

av

Finlands

I Finland finns de t gott om e rfarenhe te r av utnyttjande av ledningsgator i
skoge n för jordbruk, till exempel genom odling av julgranar och som viltåk rar.
Gatorna har ock så utnyttjats som väx tunde rlag för olika väx t-, träd- och
bärsorte r och som fjärilsängar.
Luftledningarna kan öka kollisionsrisken för fåglar, särsk ilt om ledningen
ligge r m itt på e n be tydande flyttrutt för fåglarna. Om en fågel kollide rar med
luftledningen kan de tta le da till att fåge ln skadas elle r till och med dör. På
flyttfåglarnas rutte r e lle r i närhe te n av häckningsplatse r kan man installe ra
varningsbollar på ledningarna, med vars hjälp man minskar kollisionsrisken.
4.4.7.2 Jordkabe l
De t finns två alte rnativ för anläggningen av jordkabe ln. Kabe ln kan place ras
unde r marken i e tt schak t som är cirka 1,5 mete r djupt och cirka 0,6 me te r
bre tt. I de tta alte rnativ läggs fin sand, en be tongplatta och fyllnadsjord
ovanpå kabe ln. På bild 4.18 presente ras måtten på ett schak t för en jordkabe l
på 110 k V. För en jordkabe l på 20 k V blir schakte t e ventue llt m indre .

Bild 4.18. Exempel på ett schakt där e n jordkabel (110 kV) alternativt kan
placeras. Enheten för längderna på bilden är millimeter.
De t andra alte rnative t är att place ra jordkabe ln i e tt rör e lle r en be tongränna
som fylls med sand på cirka 0,7 me te rs djup. Installation i rör på en lång
sträcka är arbe tsk rävande och minskar kabelns belastbarhe t; rörinstallation
utförs därför enbart där man korsar vägar. Kablarna transporte ras till
anläggningsplatsen med lastbil. För de egentliga installationsarbe tena be hövs
en kabe ldragningsmask in och e n grävmask in. Miljöolägenhe te r som e ventue llt
orsakas av jordkabe ln begränsas till arbe tsske det, då grävarbe te t och
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kabe ltransporte rna kan leda till olägenhe te r. Det kan vara nödvändigt att
begränsa annan trafik på om råde t unde r anläggningsarbe te t.
Anläggningen av jordkabe ln förutsätte r att trädbe stånde t röjs från e tt cirka
25 me te r bre tt arbe tsom råde . Efte r anläggningsarbe tena kan landskape t i
omgivninge n sättas i sk ick , men det minsta avståndet från schak te t till
närmaste träd är tre mete r. De t trädlösa om råde t ska således vara högst cirka
11 me te r bre tt (schakte t 5 mete r och e tt säke rhe tsom råde på 3 me te r på
varde ra sidan).
Jordkabe ln är en dyr lösning jämfört med de andra alte rnativen för e löve rföring. Till exempe l en jordkabe lförbinde lse på 110 kV är fle ra gånge r dyrare
än en luftledning i samma storleksk lass.
4.4.7.3 Sjökabel
I havsom råde t me llan Be rgö och Bredskäre t ske r e löve rföringe n genom en
sjökabe l på 20 k V. I me r än två me te r djupa vattenom råde n läggs sjökabeln
fritt på havsbottne n i närhe ten av de n nuvarande ellinjen på 20 k V. I
strandzonen, dvs. på mindre än 2 me te rs djup, grävs le dninge n ne r i bottnen
till e tt djup där den är skyddad mot e ventue ll pack is. De t om råde som k räve r
muddring prese nte ras på bild 4.20.
Enbart söde r om Be rgö finns sådan grund strandzon som k räve r m uddring på
sjökabe lns sträckning. Muddringen innebär att e n cirka e n me te r bred och
cirka en me te r djup fåra grävs för sjökabe ln. Fåran täcks med
muddringsmassorna. Mätt från strandom råde t ge nomförs m uddringen på e n
sträcka om
cirka
130 mete r. De t bildas sålede s högst 130 m 3
muddringsmassor. Muddringen tar uppskattningsvis 2–5 dagar.
Landföringsom råde t på Be rgö är re lativt kargt och stenigt, och
muddringsmassorna bedöms bestå närmast av morän. Då blir grumlinge n i
vattne t m ycke t ringa unde r arbe tena. Vid strande n av Bredskäre t be står
strandzonen huvudsakligen av öppna be rg, och därför be hövs ingen
muddring. Man öve rväge r att använda stenmate riale t som täck ningsmate rial.

Bild 4.19. På Bergö är strandzonen karg och stenig på det ställe där sjökabeln
dras.

Fortum P ower and Heat O y
FCG Finnish Consulting G roup O y

Bergö vindkraftspark
KO NSEKVENSBESKRIVNING

Bild 4.20. Dragningen av sjökabeln
havsområdet (<2 m) vid Bergö.
4.5

kräver

29

muddring

i

det

grunda

Drift och underhåll

4.5.1 Vindk raftsparke n
Se rvicebesök e nligt se rvice programmet görs till varje k raftve rk 1–2 gånge r
pe r år. Dessutom kan man anta att de t behövs 1–2 oförutsedda se rvice besök
pe r k raftve rk och år. De t är alltså nödvändigt att besöka varje k raftve rk i
ge nomsnitt tre gånge r pe r år. Se rvicebesöke n görs i rege l med skåpbil.
Se rvice vinschen, som hör till k raftve rke ts standardutrustning, används för att
lyfta tyngre tillbe hör och kompone nte r. I spe cialfall och om de tyngsta
huvudkompone nte rna går sönde r kan också en m obilk ran behövas, e lle r
e ventue llt e n banddriven lyftk ran.
4.5.2 Kraftle dning
Unde rhålle t av luftle dningen k räve r re gelbundna kontrolle r av ledningskonstruktionen och ledningsom rådet, och bland annat trädbe stånde t på
ledningsgatan hante ras cirka vart fem te år. Motsvarande åtgärde r behövs inte
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för sjökablarna. Jordkabelns sträckning ska hållas fri från trädbestånd på en
bre dd av 11 me te r.
Av regionnäte t k rävs hög driftsäke rhe t vid öve rföring av e l. Efte rsom den
största utmaninge n i fråga om olika jordkabellösningar är just driftsäke rhe ten
vid öve rföringen av e l, har jordkablar inte använts för stamnäte ts
k raftle dningar. Jordkabe lns användbarhe t motsvarar aldrig e n luftledning. De t
går betydligt långsammare att lokalise ra och reparera fel i kablarna är i
luftledningarna. De ssutom är de t svårare och dyrare att modifie ra
jordkabe lnäte t än luftle dningsnäte t då behov av att utve ck la näte t uppstår i
framtide n. Kabe lns tek niska driftålde r är äve n cirka hälften kortare än
luftledningens.
4.6

Nedläggning

4.6.1 Vindk raftve rken
Vindk raftve rkens tekniska driftålde r uppskattas till cirka 25 år. Fundamenten
dimensione ras för 50 års drift. Då kan man genom att förnya vindk raftve rke ns
mask ine r uppskatta vindk raftsparkens driftålde r till cirka 50 år. Kablarnas
driftålde r är m inst 30 år.
Demonte ringe n och nedläggningen av vindk raftve rken ske r med hjälp av
motsvarande mate rie l som använde s för resningen. Arbe tsfase rna är i hög
grad de samma som unde r anläggningen. Konstruk tionerna och kablarna kan
lämnas kvar, om inte annan fram tida användning av om råde t k räve r att de ssa
avlägsnas. Om fundamente t rivs he lt och hålle t, måste de stora betong- och
stålkonstruk tione rna brytas i mindre de lar. Om fundamenten rivs, kan de tta
ofta leda till större konsek vense r för miljön än om de blir kvar. De
landskapskonsek vense r som be tongkonstruk tione rna ger upphov till kan
förebyggas med landskapsarkitek tur för de larna på marke n.
Efte r driftskede t kan elkablarna avlägsnas. De t är inte nödvändigtvis
ändamålse nligt att avlägsna de djupt nedgrävda kablarna. De avlägsnade metalle rna kan tänkas ha sk rotvärde.
4.6.2 Kraftle dning
Kraftle dninge ns tekniska driftålde r är 50–70 år. Genom grundliga förbättringar kan driftålde rn förlängas med 20–30 år.
Då k raftledningen inte längre används, kan k raftledninge ns konstruk tione r tas
ur bruk , om man inte hittar andra användningsändamål. Till exempe l
luftledningen kan lämnas k var som stöd för de t lokala nätets e ldistribution.
4.7

Uppkomsten av avfall
Vid sidan av vattenk raften hör vindk raften till de e nda forme r av
ene rgiproduktion som inte direk t ge r upphov till avfall e lle r biproduk te r.
Nyttoanvändningen av och tillståndsfrågorna för de jordmate rial som uppstår
till följd av muddringarna och schak tningarna unde r anläggninge n utreds då
projek te t framsk ride r och re sultaten av de noggrannare unde rsök ningarna av
jordmånen blir k lara.
Me d tanke på uppkomsten av avfall är ne dläggninge n av ve rksamhe te n de t
mest be tydande skede t. Största de len av vindk raftverke ts k onstruktione r
sam t k raftledningens ledare och stolpkonstruk tione rnas mate rial kan
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åte ranvändas e lle r på annat sätt utnyttjas. Tillsvidare är rotorblade n de n e nda
kompone nten som inte kan åte ranvändas (Tuulivoiman tie topake tti 2009).
4.8

Planeringsläge och tidsplan för genomförande
Enligt den pre lim inära tidsplane n för projek te t ge nomförs den förbe redande
plane ringen, MKB-förfarande t och planläggningen av projek tom råde t
huvudsak ligen unde r 2010 och färdigställs i början av 2011. Ansökan om de
m yndighetstillstånd som k rävs för dragningen av högspänningsle dningarna
ska lämnas i början av 2011. En noggrannare plane ring av vägnäte t, ham nen
och högspänningsledningen genom förs våren 2011.
Om den förbe redande plane ringe n kan göras och tillstånden be viljas enligt
de n plane rade tidsplane n, komme r ett investe ringsbeslut att fattas sommaren
2011. Efte r e tt positivt investe ringsbeslut är de t möjligt att öve rgå till den
ve rkställande fasen på sommaren e lle r hösten 2011. I fråga om
högspänningsledningen, färjkaje n och vägbygge t kan arbe te na såle des
inledas senast år 2012, och då be ställs också vindk raftve rkens turbine r. Enligt
de nna tidsplan skulle vindk raftsparken bli färdig i de cembe r 2012 och vara i
drift i början av 2013.
Tidsplanen för genom förandet pre cise ras unde r planeringsske det, MKBförfarande t och däre fte r.
Tabell 4.3. Den preliminära tidsplanen för projektet visas enligt olika
arbetsfaser.
A rbetsfas

4.9

Påbörjas

Avslutas

Förbe re dande plane ring

2010

2011

MKB-förfarande

2010

2011

Planläggning

2010

2011

Tillståndsansökningar

2011

2011

Pre cise rande byggnadsplane ring

2011

2011

Byggande t påbörjas

2011

2012

Vindk raftsparke n i drift

2013

-

A nknytning till andra projekt, planer och program
Vindk raftsprojek te t på Be rgö har i fråga om konsekve nse r för landskap och
fågelliv en anknytning till både pågående och planerade vindk raftsprojek t. En
de taljplan för projek te t uppgörs paralle llt me d MKB-förfarande t. Därtill
förekommer de t program och plane r på inte rnatione ll och EU-nivå sam t på
riks- och regionnivå som har ställt upp mål för vindk raft med en direk t
ank nytning till projek te t på Be rgö.

4.9.1 Vindk raftsparke r i drift i näromgivningen
Inom en radie på cirka 20 k ilomete r från projek tom råde t
vindk raftspark i drift (bild 4.21).

finns e n

Vasa Elek triska Ab har en vindk raftspark i drift på norra udden av Bre dskäre t
på västra strande n av Bräck skäre t (bild 4.21). De n är en av Finlands äldsta
vindk raftsparke r och uppfördes redan 1991. Vindk raftsparken omfattar fyra
vindk raftve rk med en e ffek t på 200 kW. Varje vindk raftve rk har e tt cirka
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33 me te r högt torn och en rotor med en diamete r om cirka 25 me te r. Enligt
de pre lim inära plane rna skulle vindk raftsparke n förnyas så att de gam la
vindk raftsenhe te rna e rsätts med två nya vindk raftverk med e n effek t på
2 MW .

Bild 4.21. Vasa Elektriska Ab:s vindkraftspark i Korsnäs.
4.9.2 Vindk raftsparke r som plane ras i näromgivningen
Inom e n radie på cirka 20 kilome te r från projek tom råde t plane ras 6
vindk raftsprojek t (bild 4.22) (Suomen tuulivoimayhdistys ry 2010).
SABA W ind O y plane rar för närvarande en vindk raftspark med 5–
7 anläggningar på den västra de len av Bredskäre t. Vindk raftsparkens totala
kapacite t skulle uppgå till cirka 10–20 MW och vindk raftve rkens effek t till 2–
3 MW . Projek te t befinne r sig ännu i e tt prelim inärt skede och beslut har
exempelvis inte fattats om tillämpning av MKB-förfarande .
EPV Tuulivoima O y plane rar en park med 22–29 vindk raftve rk me llan Åminne
och Ö jna. Vindk raftsparkens totala kapacite t skulle uppgå till 105–175 MW .
De vindk raftve rk som ska byggas har en e ffek t på 3–5 MW. Vindk raftsparke ns
MKB-besk rivning har varit fram lagd i juni–juli 2010.
EPV plane rar också i samarbete med Me rve nto som tillve rkar k raftve rk att
place ra e tt vindk raftve rk på 3,6 MW i Ytte rsundom, Vasa. Vasa stad har
be viljat bygglov för projek tet (Pohjalainen 2010).
W indside Production Ltd plane rar att place ra 40 vindk raftve rk i närhete n av
Vask lot hamn utanför Vasa. Den spiralformade vindturbin som tillve rkas av
före tage t rote rar runt sin lodräta axe l och är cirka 60–70 me te r hög
(Pohjalaine n 2.7.2010).
Hyötytuuli O y plane rar en vindk raftspark med en e ffek t på 18 MW i
Ytte rmalax i Malax . Vindk raftsparke n skulle bestå av 5–6 k raftve rk med en
effek t på 1–3 MW (Suomen tuulivoimayhdistys 2010).

Fortum P ower and Heat O y
FCG Finnish Consulting G roup O y

Bergö vindkraftspark
KO NSEKVENSBESKRIVNING

33

Wpd Finland Oy har plane rat att anlägga en havsvindpark med 120–160
vindk raftve rk utanför Korsnäs. Parken skulle produce ra cirka 2 250–3 000 GW
e l pe r år. Ett utlåtande om projek te ts MKB-program har ge tts i början av
2008. För tillfälle t har projek te t ändå avbrutits (Wpd Finland O y).
Smålands Miljöene rgi AB har plane rat e n vindk raftspark med två
vindk raftve rk på 3 MW öste r om projek tom råde t på Bergö. Bolage t hade
innan färdigställande t av MKB-besk rivningen anhållit om tillstånd från Malax
kommun om att utarbe ta en detaljplan
JMK Solutions O y Ab plane rar e n 3,6 MW vindk raftsverk öste rom projek tom råde t. Bolage t hade innan färdigställande t av MKB-besk rivninge n anhållit
om byggnadstillstånd från Malax kommun.

Bild 4.22. Planerade vindkraftsparker och vindkraftsparker
närregionen (Suomen tuulivoimayhdistys ry 2010).

i

drift

i

4.9.3 De taljplan
För projek tom råde t på Be rgö finns ingen gällande detaljplan, varför Malax
kommun den 2 novembe r 2009 beslöt att för projek tom råde t på Granön låta
uppgöra en de taljplan som gör de t möjligt att uppföra e n vindk raftspark och
be vilja bygglov. Med Fortum Powe r and Heat O y har Malax kommun ingått e tt
planläggningsavtal. De taljplaneom råde ts areal är cirka 53 hektar.
Deltagar- och bedöm ningsplane n för de taljplanen har varit framlagd, och
utkaste t till de taljplan är unde r arbe te . De taljplane n utarbe tas paralle llt med
projek te ts miljökonsek vensbedömning. Måle t är att de taljplanen ska bli färdig
sam tidigt som miljökonsek vensbe dömningen. Tidsplane n för utarbe tningen av
de taljplanen presente ras på bild 3.3 i besk rivningen.
Plane ringsom råde t för planläggningen är e n de l av om råde t för vindk raftve rk
inom Öste rbottens landskapsplan. Miljöministe rie t har fastställt landskapsplane n och den e rsätte r sålunda den tidigare regionplanen (regionplanen
ändrades i början av 2010 till landskapsplan) där vindk raften inte ännu hade
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be handlats. Öste rbottens förbund har påbörjat plane ringen av e tapplan 2 som
komme r att uppdate ra vindk raftsrese rve ringarna i landskapsplanen.
Som konsult för planläggningsprocessen ve rkar FC G Finnish Consulting Group
O y.
4.9.4 EU:s k limat- och ene rgipake t
EU har avtalat om e tt gemensamt mål som gälle r alla medlemslände r och
avse r att före 2020 reduce ra utsläppen av väx thusgase r med 20 procent
jäm fört med 1990. Ett syfte är även att öka ande len förnybara e ne rgikällor i
ge nomsnitt till 20 procent av slutförbrukningen av ene rgi i EU. Att bygga ut
vindk raften kan bidra till att målen för EU:s k limat- och e ne rgipake t uppnås.
4.9.5 Nationell ene rgi- och k limatstrategi
I de n natione lla ene rgi- och k limatstrategin för 2008 fram förs förslag till de
mest centrala åtgärde r med hjälp av vilka EU:s mål för främ jande av förnybar
ene rgi, e ffek tivare e ne rgianvändning och reduce rade väx thusgasutsläpp kan
uppnås. Måle t för vindk raftens del är att höja den nuvarande totale ffek te n på
144 MW till cirka 2 000 MW senast 2020 då den årliga e lproduk tionen med
vindk raft skulle uppgå till cirka 6 TWh. De t vindpark sprojekt på 15–20 MW
som här granskas skulle bidra till att måle n för den natione lla ene rgi- och
k limatstrate gin uppnås.
4.9.6 R iksomfattande mål för om rådesanvändninge n
I de riksom fattande målen för om rådesanvändningen framhålls bland annat
att de riksomfattande behove n av ene rgiförsörjning ska tillgodoses och
möjlighe te rna att utnyttja förnybara e ne rgikällor förbättras. Därtill utfärdas
instruk tione r om att vindk raftve rk i första hand ska förläggas till enhe te r som
omfattar e tt fle rtal k raftve rk. Sålunda motsvarar de tta projek t de riksomfattande måle n för om rådesanvändningen.
4.9.7 Ene rgipolitiska program
I fle ra politiska partie rs ene rgipolitiska program har föreslagits att ande len
förnybara ene rgikällor ska utökas och utbyggnaden av vindk raft stödjas.
4.9.8 Öste rbotte ns landskapsprogram 2011–2014
Utve ck ling av en mångsidig e ne rgiproduk tion har gjorts till e n central priorite t
i landskape t i Öste rbottens landskapsprogram 2011–2014. I programme t
konstate ras att de goda vindförhållande na vid kusten ge r förutsättningar för
en ökad användning av vindk raft. Landskape ts mål är att främ ja utve ckling
och användning av förnybar ene rgiproduktion. I de tta avseende är de t
vindk raftsprojek t som granskas i öve rensstämmelse med Öste rbotte ns
landskapsprogram.
4.9.9 Öste rbotte ns landskapsplan 2040
I Öste rbotte ns landskapsplan ingår visione n att om råde t 2040 är känt som en
absolut föregångare för produk tion och användning av ny e ne rgi och för sina
stora vindk raftsparke r. Ö ste rbottens mål är att vara koldiox idneutralt se nast
2040 med avsee nde på värmeproduk tion och trafik . Det projek t som här
bedöms är även i linje med måle n i landskapsplanen.
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PLA NER OCH TILLSTÅ ND SOM EN VINDKRAFTSPA RK OCH EN
KRA FTLEDNING FÖRUTSÄ TTER
Anläggningen av e n vindk raftspark förutsätte r följande plane r och tillstånd:
VINDKRA FTSPARK
Projek te ts ge ne rella planering

Projek te ts ge ne re lla plane ring och byggnadsplane ring pågår
sam tidigt med nödvändiga tillståndansökningar,
de taljplane ring sam t m iljökonsek vensbedömning.

Planläggning

För att få bygga vindk raftve rk k rävs de t e tt bygglov i
enlighe t med markanvändnings- och bygglagen. Inom
om råde t finns ingen gällande de taljplan, och därför
utarbe tas för projek tom råde t e n de taljplan som möjliggör
anläggningen av e n vindk raftspark och beviljande t av
bygglov.

Vattenlagen

När man bygge r på e tt vattenom råde ska e tt tillstånd enligt
vattenlagen sökas (VL 1:15 och 2:2). Tillståndet behövs för
re nove ringen av färjkajen.

Bygglov

För att få bygga e tt vindk raftve rk k rävs de t e tt bygglov som
söks hos byggnadstillsynsm yndighe ten i Malax kommun.
Tillstånde t ansöks av innehavaren till om råde t.

Miljötillstånd

Behove t av e tt m iljötillstånd utreds från fall till fall med de
lokala m yndighete rna. För vindk raftsparke r behövs i allmänhe t inge t miljötillstånd.

Anslutning till
e lnäte t

För anslutning av vindk raftve rken till de t regionala elnäte t
k rävs e tt anslutningsavtal.

Flyghinde rtillstånd

Enligt 159 § i luftfartslagen (1242/2005) ska e tt tillstånd för
uppsättning av e n konstruk tion som rese r sig högre än
30 me te r öve r mark ytan sökas hos Luftfartsförvaltninge n.

För att få bygga en k raftle dning k rävs de t följande tillstånd:
KRA FTLEDNING
Bygglov

Den som ska bygga k raftledningen söke r bygglov enligt
e lmarknadslage n hos Ene rgimarknadsve rke t.

Unde rsök ningstillstånd för k raftledningen ansöks hos
Unde rsök ningstills- länsstyrelsen. Därefte r följe r plane ringe n av
tånd
stolpplatse rna, hörs markägarna och sluts e ventue lla
pre liminära avtal.

Inlösningstillstånd

Vid behov ansöke r den som ska bygga k raftle dningen
om inlösningstillstånd hos arbe ts- och
näringsm iniste rie t. Till ansökan om inlösningstillstånd
ska en utredning om projekte ts m iljökonsek vense r
fogas.

Vattenlagen

När man bygge r på e tt vattenom råde ska e tt tillstånd
enligt vatte nlagen sökas (VL 1:15 och 2:2). Tillstånde t
be hövs för dragningen av sjökablarna.
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DE A LTERNA TIV SOM SKA BEDÖMA S
Alte rnativ har utarbe tats för både genomförande av vindk raftsparke n och den
k raftle dning som ska byggas i anknytning till den. I MKB:n jämförs
alte rnativen med avseende på sina konsek vense r. Alte rnative ns konsek vense r
jäm förs dessutom med e tt så kallat nollalte rnativ, dvs. en situation där
projek te t inte ge nomförs. Anläggnings- och se rvice vägarna kommer att vara
de samma i sam tliga alte rnativ.

6.1

Vindkraftsparkens alternativ
De alte rnativ som utarbe tats för vindk raftsparken base rar sig på k raftve rke ns
type r, antal och place ring. Måle ffek ten för vindk raftsparke n är 15–20 MW . För
att uppnå denna kan vindk raftve rk på antinge n cirka 5 MW e lle r 3 MW
användas. Enligt MKB-lagen jämförs projek talte rnativen också med e n
situation där projek te t inte genomförs.
Utifrån de ssa utgångspunk te r bedöms miljökonsek vense rna av vindk raftsparke n för följande alte rnativ (bild 6.1):
A LT1: anläggning av e n vindk raftspark med en e ffek t på 15 MW bestående av
fem vindk raftve rk med en e ffek t på cirka 3 MW .
A LT2: anläggning av e n vindk raftspark med en e ffek t på 20 MW bestående av
fyra vindk raftve rk med en effek t på cirka 5 MW.
A LT0: projek te t genomförs inte , motsvarande ene rgimängd produce ras på
annat sätt.
De alte rnativ som be döms har valts så att de teknisk t och ekonomisk t se tt
kan ge nomföras av den projek tansvariga. Alte rnativens m iljökonsek vense r
komme r för många konsek vense rs de l att vara likartade, varför man i
bedöm ningen av m iljökonsek vense rna komme r att koncentre ra sig på de
konsekve nse r där faktiska sk illnade r kan iak ttas. Unde r tiden för den fortsatta
plane ringen kan de pre liminära platse rna för vindk raftve rken i någon mån
ändras bland annat till följd av re sultaten av m iljökonsek vensbedömningen.
Alla k raftve rk be finne r sig innanför de t så kallade föravtalsom råde t.
Föravtalsom råde t består till största dele n av markom råden i privat ägo om
vilka arre ndeavtal ingåtts med markägarna.
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Bild 6.1. Alternativ ALT1 för vindkraftsparken och placeringen av fem
kraftverk på 3 MW.

Bild 6.2. Alternativ ALT2 för vindkraftsparken och placeringen av fyra
kraftverk på 5 MW.
Tabell 6.1. Tekniska uppgifter om vindkraftsparkens alternativ ALT1 och ALT2.
Förklaring

A LT1
5 x 3 MW
(15 MW )

A LT2
4 x 5 MW
(20 MW )

Torne ts navhöjd

cirka 110 m

cirka 125 m

Rotorns diame te r

cirka 115 m

cirka 135 m

Högsta höjd (inkl. rotorn)

cirka 170 m

cirka 195 m

Nom ine ll e ffek t
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A lternativ för kraftledningen
Vindk raftsparke n kopplas till e lnäte t med en k raftledning som ska byggas till
e lstationen i Petalax . Vale t av de alte rnativ som i fråga om k raftle dningarna
ska bedömas har påve rkats av bland annat place ringen av elstatione rna,
åsik te rna
och
utlåtande na
om
MKB-programmet,
planläggningen,
kostnadseffek tivite ten sam t de n tekniska genom förbarhe ten.
För e löve rföringen finns fem alte rnativ som bedöms. I dessa varie rar
k raftle dningens place ring, spänningsnivå och -typ. Be roende på spänningsnivåe rna uppförs e lstatione n (med transformatorn) antinge n på den norra
udden av Bredskäre t e lle r på fastlande t, på cirka 700 mete rs avstånd från
stranden.
I sam tliga alte rnativ:
•
•
•
•

På Be rgö komme r k raftle dningen att vara antingen en jordkabe l på 20 k V
e lle r en luftledning på 20 kV.
Me llan Be rgö och Bredskäre t läggs en sjökabe l på 20 kV
Vid bron me llan Bredskäre t och fastlande t dras k raftledningen antingen
som en kabel i brokonstruk tione rna e lle r som en luftledning öve r sunde t,
be roende på alte rnative t.
Kraftle dninge n ansluts till regionnäte t vid elstationen i Pe talax .

A LTA: Elstationen uppförs på norra de len av Bredskäret varifrån
k raftle dningen fortsätte r som e n luftledning på 110 kV öste r om Sjövägen
bre dvid de n nuvarande k raftledningen på 20 kV. På fastlande t fortsätte r
luftledningen fram till Pe talax .

Bild 6.3. Alternativen ALTA och ALTB för kraftledningen.
A LTB 1: Elstationen uppförs på norra de len av Bredskäre t varifrån
k raftle dningen fortsätte r som en jordkabel på 110 kV öste r om Sjövägen
ge nom samma te rrängkorridor som vägen. Jordkabe ln öve rgår i en
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luftledning på 110 kV på fastlande t, på cirka 700 mete rs avstånd från
stranden.
A LTB 2: Pre cis som ALTB1, men på Bredskäre t dras jordkabe ln på 110 k V
väste r om Sjövägen.

Bild 6.4. Alternativen ALTC och ALTD för kraftledningen.
A LTC: På Bredskäre t öve rgår sjökabeln på 20 k V i en jordkabe l på 20 k V som
dras öste r om Sjövägen. På fastlande t fortsätte r jordkabeln på en sträcka om
cirka 700 mete r fram till elstationen som anläggs i Molpe , varifrån en
luftledning på 110 k V dras till Pe talax.
A LTD: Elstatione n anläggs på norra udden av Bredskäret, varifrån en
jordkabe l på 110 k V dras fram till Pe talax. På Bredskäre t går k raftledningens
sträckning öste r om Sjövägen. Genom förbarhe ten av alte rnativ ALTD
pre sente ras i kapite l 6.4.
6.3

A lternativ som uteslutits från bedömningen
I samband med den förbe redande plane ringe n av projek te t har äve n e tt
sådant alte rnativ granskats, där e n sjökabe l på 110 kV skulle dras från den
norra udden av Bredskäre t söde r om ön till Molpe . Kabe ln skulle enligt den
pre liminära unde rsökningen bli cirka 16 k ilome te r lång. De tta alte rnativ skulle
höja förbindelsens byggkostnade r med m inst cirka 50 proce nt, vilke t innebär
att projek te t inte längre skulle vara ekonom isk t genom förbart. Dessutom kan
exempelvis pack ise n på det grunda om rådet skada sjökabe ln. För att
förhindra de tta borde kabeln inom riskområdena grävas ned i bottnen, vilke t
skulle höja kostnade rna ytte rligare . Kabe ln kan inte helle r dras längs den
kortaste möjliga sträckningen för att läggningsfartyge ts djupgång inte tillåte r
att kabe ln läggs på grunt vatte n. På grund av de tta sk ulle kabeln bli cirka
6 k ilome te r längre och följak tligen ge upphov till en öve rföringsförlust jämfört
med de andra alte rnative n.
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Genomförbarheten av jordkabeln
En anläggning av k raftle dninge n som jordkabe l från Bredskäre ts norra de l
ända till Pe talax har tagits med i granskningen efte r MKB-programmet, bl.a.
på förslag av lokala invånare (alte rnativ ALTD). Denna jordkabe l skulle ha e n
längd på cirka 20 kilome te r.
Utifrån kostnadsbe räkningar som utförts unde r MKB-besk rivningsskede t kan
man konstate ra att anläggnings- och livscyke lkostnade rna för jordkabelalte rnative t skulle vara cirka 2−4 gånge r högre än för alte rnative t med en
luftledning på 110 k V. Alte rnative t med en jordkabel på 110 kV m inskar
projek te ts lönsam het väsentligt, och de t är möjligt att projek te t inte längre
skulle vara ekonom isk t genom förbart med e tt sådant alte rnativ. Om vilke t
alte rnativ som ska användas för k raftledningen besluts i den fortsatta
plane ringen efte r MKB-förfarande t.

6.5

Förändringar efter MKB-programmet
Utifrån utlåtande na och åsik te rna samt resultate n av bedömningen har vissa
ändringar fram till idag gjorts i de alte rnativ som fram lades i MKBprogrammet. Förändringarna gälle r e löve rföringen och place ringe n av e lstationen.
•

Place ringen av e lstatione n i Molpe har flyttats mot sydost på grund av
orsake r som anknyte r till bland annat markanvändningen och
planläggningen.

•

De t nya alte rnative t ALTD för e löve rföringen där e n jordkabel på 110 k V
fortsätte r från Bre dskäre t fram till Pe talax.

•

De t nya unde ralte rnative t ALTB1 för elöve rföringen där dragningen av
k raftle dningen på Bredskäre t går väste r om Sjövägen.

•

Dragningen av k raftledningen pre cise rade s i närhe ten av e lstationen i
Pe talax i syfte att lindra konsek vense rna.
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MILJÖNS NUVA RA NDE TILLSTÅ ND
Beskrivning av projektområdet
Enligt projek tplane rna ska vindk raftsparken place ras på Be rgö i Malax
2
kommun. Ön har e n areal på 45 km och ligge r i Kvarken, cirka 25 k ilome te r
sydväst om Vasa stad. Det kortaste avstånde t till fastlande t är cirka 10
k ilome te r. Föravtalsom råde t för vindk raftsparken ligge r på Granö, k nappt 2
k ilome te r sydväst om Be rgö by (bild 7.1).
Vindk raftsparke ns projek tom råde be står till största de len av markom råden i
privat ägo om vilka Fortum Powe r and Heat O y har ingått arrendeavtal med
markägarna. De tta så kallade föravtalsom råde , som har en areal på cirka
0,36 km 2, omfattar om råde t inom vilket vindk raftsparken plane ras. Fortum
har k öpt två av fastighe te rna inom projek tom rådet, och en fastighe t ägs av
Malax kommun. Vattenom rådena ägs av Be rgö sk ifteslag.

Bild 7.1. De planerade vindkraftverken finns på Bergö. Kraftledningen går från
Bergö till Petalax via Bredskäret.
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Vindk raftsparke n ansluts till e lstationen i Pe talax med en k raftledning vars
sträckning visas på bild 7.1. På Bre dskäre t dras k raftledningen paralle llt med
de n nuvarande k raftledningen, antingen väste r e lle r öste r om Sjövägen
be roende på alte rnative t. Även sjökabe ln me llan Be rgö och Bre dskäre t dras
nära de n be fintliga sjökabe ln. Kraftledninge ns totala längd fram till elstationen
i Pe talax är cirka 24,5 k ilomete r.
7.2

Markanvändningen idag
Den traditione lla långsträck ta be bygge lsen i Be rgö by har i huvudsak uppstått
på den me lle rsta de len av ön, längs Bre dhällsvägen som går i öst-västlig
rik tning. O ck så största de len av tjänste rna på Be rgö, bland annat skolan,
biblioteket, butike rna, banken och frisörsalongen, ligge r vid väge n.
I öste r anslute r Bredhällsvägen till Be rgöväge n som fortsätte r ända till
färjkajen sam t Pe risgrundvägen som lede r till e n fiskhamn. I den traditione lla
fisk hamnen på Pe risgrund finns e tt fle rtal båtsk jul och en hamn som
fortfarande används. På Bredhällan finns likaså en gammal fisk hamn med
båtplatse r och båtsk jul. I närhete n av fiskhamne n på Bredhällan finns
dessutom en badstrand och e tt kafé.

Bild 7.2. Naturstigen på Granö.
Strax söde r om k yrkan vike r Be rgövägen av mot väster och Be rgö
fiske hamnsväg som lede r till de n nya fisk hamnen på Ytte rbådan. Trafiken till
fisk hamnen på Ytte rbådan går ge nom den norra de len av projek tom råde t.
Intill Farmarvägen som vike r av från Be rgöväge n mot Granö finns e tt om råde
med pälsfarme r som inte längre är i drift. På om råde t finns ock så en ne dlagd
industrihall.
Genom projek tom råde t går en cirka 7 k ilome te r lång naturstig (bild 7.2) med
informationstavlor. På grund av kalhuggning på om råde t har stige ns
sträckning nyligen ändrats. Projektom råde t genomkorsas av e n riktgivande
friluftsled. Öste r om om råde t längs med Sjövägen har en cyke lle d anvisats.
På ön finns många små nedlagda åk rar där de t växe r ängsväx te r. De små
åke rom råde na finns i närhe ten av bebygge lsen. Öns nordliga och sydliga de lar
är skogsbruksom råde n. Fritidsbebygge lse n ligge r främst längs öns strände r.
Utanför Be rgö finns en paddlingsle d och fle ra farlede r för småbåtar. Farle den
för fartyg går väste r om ön.
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Bild 7.3. Markanvändningen bland vindkraftverken på ön Bergö.
Söde r om projek tom råde t går k raftle dningen öve r Bredskäre t i nord-sydlig
rik tning, huvudsak ligen längs Sjövägen. Norr om ön, på den västra stranden
av Bräck skäre t bredvid färjhamnen ligge r de fyra vindk raftve rken i Korsnäs
vindk raftspark. De byggdes 1991, och vart och e tt av dem har en effek t på
0,2 MW .
På Bredskäre t finns de t tätt bebyggda fritidsbostadsom råde n främst i
närhe ten av strände rna. På södra dele n av Bredskäret finns e tt läge r- och
rek reationsom råde som förvaltas av Korsnäs försam ling. På Bre dskäre t finns
också om råde n med gamla pälsfarmar.
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Bild 7.4. Markanvändningen vid kraftledningens sträckning på B redskäret och
i Molpe.
Kraftle dninge n går från sunde t vid Bredskäre ts sydspe ts (Strömmen) söde r
om byn Molpe längs e tt skogsom råde mot sydost. Molpe fiskeby bildar e n
le vande och mångsidig he lhe t längs gamla landsvägen och bygatorna som
vike r av från den.
Molpe rek reationsom råde Molpeströmmen ligge r vid Strömmen me llan
Bredskäre t och fastlande t. På om råde t finns e n danspaviljong, en badstrand,
en re staurang, e tt sommartorg och en gästhamn. Molpe fiskeby och Pe talax
k yrkne jd har klassifice rats som värdefulla kulturm iljöe r.
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Bild 7.5. Bron mellan Molpe och Bredskäret samt danspaviljongen.

Bild 7.6. I Molpe finns en populär badstrand.
Ledninge n korsar Strandväge n (673) och fortsätte r längs skogsom råden söde r
om bebygge lsen i Kråk träsk by till den södra sidan av Pe talax ce ntrum där
de n korsar en åke rslätt vid Petalax väge n. Sträckninge n går huvudsak ligen
ge nom jord- och skogsbruksom råden, med undantag för ovan nämnda
bebyggelse längs vägarna intill Strandvägen, Kråk träske t och Pe talax vägen.
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Bild 7.7. Markanvändningen i Petalax på den planerade kraftledninge ns
sträckning.
7.3

Planläggningssituationen
Plane ringen av markanvändningen och planläggningsarbe te t styrs av de
riksomfattande målen för markanvändning i enlighe t med 22 § i
markanvändnings- och bygglagen som har godkänts av statsråde t. De
allmänna målen om fattar främ jande av möjlighe te rna att använda förnybara
ene rgikällor, exempelvis vindk raft. Statsråde t revide rade målen med sitt
beslut den 13 novembe r 2008. Huvudtemat för re vide ringen har varit att
svara mot k limatförändringe ns utmaningar. De riksom fattande målen för
markanvändning avspeglas huvudsak ligen i landskapsplane ns styrande
inve rkan på kommune rnas ge ne ral- och de taljplane ring.

7.3.1

Landskapsplan
Projek tom råde t ligge r på e tt om råde för vindk raftverk i Öste rbotte ns
landskapsplan.
Landskapsplanen
ble v
fastställd
av
miljöm iniste rie t
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21.12.2010. Öste rbottens förbund har påbörjat planeringe n av etapplan 2
som kommer att uppdate ra vindk raftsrese rve ringarna i landskapsplanen.
Be rgö by har med tanke på värnande t om k ulturmiljön e lle r landskape t
anvisats som e tt värdefullt om råde på riksnivå. Ön och dess omgivning har
be te ck nats som e tt attrak tivt om råde för turism, i likhe t med e tt fle rtal andra
om råde n vid den öste rbottniska kusten söde r och norr om Be rgö. Genom
projek tom råde t löpe r dessutom en rek reationsled i nord-sydlig rik tning.

Bild 7.8. Utdrag ur Österbottens landskapsplan för Bergöområdet.
Projek tom råde t för vindk raftsparken på Be rgö ligge r på ett om råde som på
de n fastställda landskapsplane n har anvisats för produk tion av vindk raft.
Nordväst om vindk raftsparke n på den me lle rsta de len av ön Be rgö finns e tt
bebyggt om råde . I Be rgö byom råde finns e n om råde srese rve ring för e n
havsnära by. Byn ligge r på e tt om råde som har be te ck nats som e tt natione llt
värde fullt om råde med tanke på kulturm iljö elle r landskap som ska vårdas.
Projek tom råde t ge nomkorsas av en rik tgivande friluftsle d. Öste r om om råde t
längs med Sjövägen har en cyke lled anvisats. I planen har Sjövägen
be te ck nats som e n förbinde lse väg. Öste r om projek tom råde t finns e n
gästhamn och i de n nordligaste de len av Bredskäre t (söde r om
projek tom råde t) en fiskhamn. I planen har ett rek reationsobjek t/en
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turistattraktion anvisats på den västra och den nordöstra dele n av Be rgö.
Runt Be rgö går en paddlingsle d. Ön ingår i en om rådesavgränsning som
anvisats som strandzon. Runt Be rgö finns farlede r för småbåtar. Farlede n för
fartyg går väste r om ön. Väste r om farleden ligge r e tt stort om råde som hör
till nätve rke t Natura 2000 sam t e tt om råde som ingår i strandsk yddsprogrammet.

Bild 7.9. Projektområdet och kraftledninge n på kartan öve r Österbottens
landskapsplan.
Landskapsplanen: Etapp 2
Öste rbotte ns förbund har påbörjat plane ringen av e tapplan 2, där man
juste rar he lhe tslandskapsplanen vad gälle r ene rgiförsörjningen. Etapplan 2,
Förnye lsebara ene rgikällor och de ras place ring i Öste rbotten, är i
be re dningsskede t. De ltagar- och bedömningsplanen har varit framlagd i
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inleds

utkastske det

för

I e tapplandskapsplane n sammanslås de lagstadgade målen för landskapsplane n och de allmänna målen för Öste rbotte n. Måle t är att granska
ene rgiförsörjningen inom hela landskapsom råde t. Målåre t för e tapplanen är
2030. Med e tapplan 2 komple tte ras helhe tslandskapsplanen som godkändes
1
av landskapsfullmäktige den 29 septembe r 2008.
Måle t med inledningsskede t av de n andra e tapplandskapsplanen är att:
•
•
•
•
•
•
•

7.3.2 Gene ralplan

fastställa processen för utve ck linge n av ene rgiförsörjningen i Öste rbotten
fram till 2030
besk riva dage ns e ne rgiförsörjning, e ldistributionsnät och den infrastruktur
som stöde r ene rgiförsörjningen med tillräck lig noggrannhe t
utre da möjlighete rna för användning av förnybara e ne rgikällor, i synne rhe t
i fråga om vindk raft
utre da de ak tue lla ene rgiprojekte n
framlägga alte rnativa place ringar och lösningar för ene rgiförsörjningens
funk tione r fram till 2030
utre da vilka om råde n som bäst lämpar sig för vindk raft
utre da konsek vense rna av vindk rafte n för om rådes- och
samhällsstruk turen, trafiken, m iljön, landskapsbilde n, bosättningen och
1
nationalekonomin

Utre dninge n av de förnybara ene rgiforme rna och place ringe n av de ssa i
Öste rbotte n är pågående . Utredningen kommer att utgöra utgångspunk ten för
e tapplan 2. I e tapplane n uppdate ras landskapsplanens vindk raftsom råden. I
landskapsplanen som ska fastställas har två om råde n anvisats på fastlande t
och två i havsom rådet.
För projek tom rådet finns ingen gene ralplan med rättsve rkan. För de t inre
om råde t på Be rgö uppgjordes 2001 en de lgene ralplan ur vilken
vindk raftsom råde t togs bort i samband med behandlingen av planen (bild
7.10). En strandgene ralplan för Malax kommun har godkänts av kommunfullmäk tige 1996. De t nordligaste k raftve rke t ligge r på om råde t MU1 i
strandgene ralplanen.
Strandgene ralplane n
juste rades
med
den
strandde lgene ralplan som uppgjordes för strandom rådena på den södra de len
av Be rgö. Kommunfullmäk tige godkände strandde lgene ralplanen den 15
de cembe r 2008, men Västra Finlands m iljöcentral har anfört be svär öve r
beslute t, vilke t innebär att plane n tillsvidare inte vunnit laga k raft.

1

Ö sterbottens landskapsplan: Etapp 2 , Förnybara energiformer och deras placering i Ö sterbotten, D eltagaroc h bedömnings plan, Landskapsstyrelsen 28 .9 .2009
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Bild 7.10. Utdrag ur delgeneralplanen för Bergö. Vindkraftverksområdet med
omnejd togs bort från planen i slutskedet av behandlingen.

Bild 7.11. Utdrag ur den giltiga stranddelgeneralplanen för Bergö.
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Bild 7.12. Utdrag ur delgeneralplane n för havsnära boende på Bergö.
Kommunfullmäktige i Malax godkände stranddelgeneralplanen den 15
december 2008, men Västra Finlands miljöcentral har anfört besvär över
beslutet, vilket innebär att planen tillsvidare inte vunnit laga kraft.
Vindkraftverken, kraftledningen och föravtalsområdet har inklude rats i
planutdraget.
På om råde t för de n k raftledning som plane rats från Be rgö via Bre dskäre t till
Pe talax finns följande giltiga ge ne ralplane r: strandgene ralplan för Bredskäre ts
om råde (bild 7.13), delgene ralplan för om råde t i Molpe (bild 7.14) och
de lgene ralplan för om råde t i Pe talax (bild 7.15).
I Molpe dras den plane rade k raftledningen de lvis öve r de lgene ralplane om råde t. I den västra dele n av delgene ralplanen har k raftledningen dragits in
på de t om råde som anvisats som byom råde sam t på de t om råde som anvisats
som jord- och skogsbruksom råde med särsk ilda m iljövärde n. En granskning
av delgene ralplanen för Molpeom råde t i Korsnäs kommun pågår.
På de lgene ralplaneom råde t i Pe talax dras k raftledningen enligt planen
huvudsak ligen ge nom ett om råde som rese rve rats som jord- och skogsbruksdom ine rat om råde . Vid korsninge n av Pe talax vägen går k raftledninge n genom
e tt om råde som rese rve rats som byom råde .
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Bild 7.13. Utdrag ur den giltiga strandgeneralplanen av de n 31 mars 1999 för
Bredskärets område i Korsnäs (ändringar införda i planen den 4 juni 1999).
Kraftledningens planerade sträckning har i planutdraget märkts ut med en röd
linje.
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Bild 7.14. Utdrag ur den delgeneralplan för Molpeområdet i Korsnäs som
godkändes
av
Korsnäs
kommunfullmäktige
den 24 mars
2004.
Kraftledningens planerade sträckning har på bilden märkts ut med en röd
linje.
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Bild 7.15. Utdrag ur den giltiga delge neralplanen för Petalax från 2001.
Kraftledningens planerade sträckning har på bilden märkts ut med rött.
7.3.3 De taljplan
De t finns ingen de taljplan för Be rgö. Kommunstyre lse n i Malax beslöt de n 2
novembe r 2009 att göra upp en de taljplan för Granö vindk raftsom råde på
Be rgö. De taljplanen utarbe tas som bäst. På de n östra stranden av Bre dskäre t
som hör till Korsnäs kommun finns e tt gällande stranddetaljplaneom råde för
fritidsbebygge lse , Alören. För om råde t för k raftledningens plane rade
sträckning finns inga andra giltiga de taljplane r.
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Bild 7.16. Utdrag ur stranddetaljplanen för Alören som fastställdes den 3
oktober 1983. På bilden går kraftledningens planerade sträckning i den västra
delen av planområdet längs området för allmän väg. Områdena invid den
allmänna
vägen
har
i
detaljplanen
anvisats
som
jordoch
skogsbruksområden. I den östra delen av planområdet på bilden har en
ändring av detaljplanen godkänts den 12 maj 2004, vilket betyder att
detaljplanen sådan som den syns på bilden inte är giltig till sin östra del.
7.3.4 De taljplan för vindk raftsparke n
Kommunstyre lse n i Malax be slöt de n 2 novembe r 2009 att göra upp en
de taljplan för Granö vindk raftsom råde på Be rgö. De taljplane n utarbe tas som
bäst. Enligt e tt beslut av Malax kommunstyre lse var de ltagar- och
bedöm ningsplane n för de taljplanen framlagd 20.9–21.10.2010. Syftet med
ge ne ralplanen, som är i enlighe t med de ltagar- och bedömningsplanen, är att
planlägga om rådet för högst fem vindk raftve rk på 3–5 MW . Enligt
måltidtabellen blir de taljplanen färdig unde r vårvinte rn 2011 vid samma
tidpunk t som projek tets MKB-förfarande torde avslutas.
7.4

Bebyggelse
Be rgö by har drygt 500 invånare . Invånarantale t har hållit sig re lativt stabilt
unde r de senaste tio åren. Bosättningen på Be rgö är koncentre rad till den
mitte rsta de len av ön i öst-västlig rik tning och fritidsbosättningen främst till
strände rna. Byggnade rna för stadigvarande boende finns huvudsaklige n i
Be rgö by och längs de vägar som lede r till byn.
Byggnade rna i Be rgö by är typiska för de n öste rbottniska k ustregione n, och
byn represente rar en så kallad traditione ll öste rbottnisk fiskeby. De typiska
röda bostadshusen i trä har en elle r två våningar och vita fönste rkarmar. I
byn och de ss omne jd finns även villor i tegel och rappade bostadshus i två
våningar. I husens bottenvåning kan de t äve n finnas affärslokale r.
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Bild 7.17. Bosättningen på Bergö, i närheten av vindkraftsparken och
kraftledningen.
Den fasta bosättninge n närmast projek tom råde t finns öste r om Be rgövägen
på cirka 500 me te rs avstånd. Fritidsbebyggelsen finns huvudsaklige n vid
havsstrände rna, och de närmaste byggnade rna ligge r på cirka 600 mete rs
avstånd från projek tom råde t. Utifrån en granskning av kartan kan man
konstate ra att de t inom e tt avstånd på e n k ilomete r från vindk raftve rken finns
en industribyggnad, 31 fritidshus och nio bostadshus. På m indre än 100
me te rs avstånd från den plane rade k raftledningen finns två fritidshus.
Den plane rade k raftledninge ns sträck ning går mot fastlande t via Bredskäre t.
Enligt mate riale t om byggnadsom råden i te rrängdatabasen finns de t bara en
byggnad för fast boende på Bredskäre t. Fritidsbosättningen är huvudsak ligen
konce ntre rad till strände rna (bild 7.18). På den sydvästra stranden ligge r
byggnade rna på cirka 1–2 kilome te rs avstånd från k raftledningen, medan
avstånde t på den nordöstra sidan är cirka 100–1 000 mete r. Fritidshusen på
syd- och nordspe tsen av Bredskäre t ligge r närmast kraftledninge n. Nio av
dessa finns på mindre än 100 mete rs avstånd.
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Bild 7.18. Bosättningen i närheten av kraftledningen på Bredskäret.
På fastlande t dras den plane rade k raftledningen söde r om Molpe . Molpe har
cirka 550 invånare . Vid strände rna i närhe ten av k raftledninge n finns fle ra
bostadshus, av vilka sex fritidsbostäde r och två byggnade r för stadigvarande
boe nde ligge r på m indre än 100 mete rs avstånd från k raftledninge n. Vid
Strandvägen i närhe ten av k raftledningen finns dessutom e tt fritidshus.
Efte r Strandväge n fortsätte r sträckninge n genom vidsträck ta skogsom råden
söde r om bosättningen i byn Kråk träsket. Söde r om centrum av Pe talax by
går k raftle dninge n huvudsak ligen öve r en åke rslätt. Före e lstatione n korsar
sträckningen Pe talax vägen. De t finns cirka 900 invånare inom Pe talax gam la
kommungränse r. På m indre än 100 me te rs avstånd från k raftledningen finns
fyra byggnade r för stadigvarande boe nde längs Pe talax vägen.
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Bild 7.19. Bosättningen vid kraftledningens sträckning i närheten av Molpe by.

Bild 7.20. Bosättningen i närheten av kraftledningen söder om Petalax by.
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Trafik och buller
De vik tigaste bulle rkällorna i närhe ten av projek tom råde t är den nuvarande
trafike n på Be rgöväge n (väg 6732) samt färjan me llan Be rgö och Bre dskäre t
(bild 7.22). Be rgövägen går sydost om projek tom rådet, och som närmast
cirka 500 me te r från vindk raftve rken. Vid projek tom råde t har Be rgövägen e n
hastighe tsbegränsning på 60 km/h. Enligt Vägförvaltninge ns Vägregiste r var
trafikmängden 387 (KVL) år 2008, varav 16 var tunga fordon (KVLR AS). Med
tanke på trafikmängden och hastighe tsbegränsninge n kan bullre t från vägen
be trak tas som obe tydligt.
Be rgövägens färjkaj ligge r cirka 500 mete r söde r om projek tom råde t. Färjans
nyttolast är 90 ton. I fråga om ljudeffek tnivån (LW) kan Be rgöfärjan anses
ligga på samma nivå som färjan i Vekaransalmi, vars ljude ffek t konsulten
tidigare mätt. Ljude ffek tnivån LW för färjan i Vekaransalmi är 101 dB(A).
Färjtrafiken orsakar dessutom tidvis slammer då färjan lägge r till och lastas.
Enligt bulle rmodelle r som utarbe tats i samband med tidigare projek t spride r
sig ek vivalentnivån (L Aeq) för bullret på 40 dB från färjtrafike n inom en cirka
100 me te rs radie från färjleden. Bullre t från färjan kan sålede s be trak tas som
obe tydligt äve n om ljudnivån tidvis i synne rhe t vid lastning kan vara rätt hög.

Bild 7.21. Bergöfärjan.
Söde r om projek tom råde t, me llan Molpe (gam la sjöbe vakningsstationen) och
Bredskäre t, k orsas färjleden av en farled som går mot öst. Farle de rna väste r
om Be rgö är farlede r för småbåtar. Inom projek tom råde t är bullre t från
farlede rna för fartyg och småbåtar obe tydligt, eftersom båttrafiken är
sporadisk och farlede rna ligge r långt från projek tom rådet.
Bakgrundsbulle r orsakas förutom av trafiken också av de ljud som vinden ge r
upphov till, exempelvis trädsus och vågbrus.
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Bild 7.22. De största bullerkällorna i vindkraftsparkens närmaste omgivning är
Bergövägen samt färjförbindelsen mellan Bergö och Bredskäret. Färjleden har
märkts ut med blått.
7.6

Landskap och kulturarv
I inde lninge n i landskapsom råden ligge r projek tom råde t i Öste rbotte n, me r
exak t i Södra Öste rbottens kustre gion. Den flacka te rrängen i kombination
med den snabba landhöjningen har skapat en ex ce ptionellt vidsträck t,
splittrad, grund och ste nig skärgård. Landhöjningen fortsätte r att forma
naturen längs he la kustlinjen. Ådalarnas bördiga lerjordar har röjts till åk rar.
Den långsträck ta bebyggelsen har traditione llt uppstått längs åarna och längs
de vägar som följe r dem . Kustom råde t har av tradition varit he lt
svenskspråk igt och bland annat byggnadsbe stånde t ger uttryck för den lokala
finlandssve nska kulture ns särdrag. Inom regione n framgår de långa
kulturtraditione rna av de många gamla byggnade r som har be varats.
(Miljöministe rie t 1992a)
Projek tom råde t ligge r på Be rgö som i huvudsak består av små landskapsrum .
I motsats till den också i övrigt småskaliga landskapsbilden på Be rgö
karak tärise ras fastlandet av stora, öppna odlingsom råde n som k lyvs av en
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väg vilken omges av byar. Be rgö är i huvudsak skogbe vuxe n och har e n
re lativt jämn topografi. Den plane rade vindk raftsparken ligge r i ett obebyggt
om råde som används för skogsbruk.
På Be rgös sydspe ts, söde r om projek tom råde t, går k raftle dninge ns sträckning
ge nom skogste rräng. På Bredskäre t går k raftle dningens sträck ning i närhe ten
av Sjövägen, delvis i den nuvarande le dningsgatan. Sträckningen går genom
en skogbe vuxen m iljö. På fastlande t avvike r k raftlinje n från den nuvarande
ledningsgatan och går turvis genom slutna och öppna landskapsrum med
ställvis skog och ställvis åk rar.
7.6.1 Landskapsom råden
Projek te t ligge r i influensom råde t för två nationellt värdefulla landskapsom råde n och e tt landskapom råde som är värdefullt på landskapsnivå. De
närmaste delarna av de t natione llt värdefulla landskapsom råde t Ö ve rmalax–
Åminne ligge r cirk a 19 k ilome te r från projek tom rådet. De tta landskapsom råde
represente rar de typiska kulturlandskapen i Södra Öste rbotten. Odlingslandskape t är i huvuddrag likadant som på Södra Ö ste rbottens odlingsslätte r.
I om råde t finns dessutom representativa bygruppe r samt en traditionsrik
fisk hamn. Den sydvästra gränsen av de t nationellt värde fulla om råde t
Söde rfjärden i Solf ligge r cirka 21 k ilomete r från projek tom rådet. Söde rfjärde n är en mete oritk rate r som i dag utgör e tt stort, runt åke rfält. Kring
k rate rn ligge r gammal be bygge lse som är typisk för Södra Öste rbotte ns
kustregion. På cirka två k ilome te rs avstånd från projek tom råde t ligge r Be rgö
kulturlandskap som har klassifice rats som e tt landskap som är värde fullt på
landskapsnivå.
På Rönngrunde t, cirka sex kilome te r från projek tom råde t (cirka två k ilome te r
från k raftledningen), ligge r den värde fulla vårdbiotopen Rönngrunde ts
lövängar (Miljöm iniste rie t 1992b).
7.6.2 Kulturhistorisk t be tydande miljöe r
De närmaste k ulturm iljöe rna av riksintresse är Be rgö by (R KY 93, RKY 2009)
(cirka 2 k ilomete r från projek tom råde t) samt Molpe fiskeby (R KY 93, R KY
2009) i sydost på fastlande t cirka 12 k ilomete r från projektom råde t. De små
landskapsrummen i Be rgö by, som har be varat sin karak tär mycke t länge ,
sam t den helhe t som dessa landskapsrum bildar är värde fulla både
kulturhistorisk t och landskapsmässigt.
Be rgö by, som ligge r på Be rgö, är en traditione ll öste rbottnisk fiskeby, och
dess byggnade r är m ycke t typiska för de t öste rbottniska kustom råde t.
Träk yrkan på Be rgö byggdes ursprungligen som e tt böne hus åren 1800–1802.
Sin nuvarande ex te riör fick kyrkan åren 1852–1853. Väste r om kyrkan, i
slute t av de n gam la byvägen, ligge r Bredhällans fisk hamn.
Molpe fiskeby bildar e n le vande och mångsidig he lhet längs gamla landsvägen
och bygatorna som vike r av från den.
De övriga kulturm iljöe rna av riksintre sse innanför e n radie på tjugo k ilome te r
ligge r be tydligt längre bort från projek tom råde t. Om råde t k ring Korsnäs k yrka
(R KY 93)/Korsnäs k yrka och prästgård (R KY 2009) ligge r cirka 17 k ilome te r
från projek tom råde t. Till k yrkomiljön hör äve n de t gamla socke nmagasine t
och k yrkohe rdens prästgård, vars huvudbyggnad är från 1831. I gårdsmiljön
finns dessutom några andra gamla byggnade r.
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Bild 7.23. Världsarvsobjektet och de värdefulla kulturmiljöerna i projektområdets och kraftledningens närhet. UNESCOs världsarvsområde har behandlats
närmare i kapitel 7.14.2.
Pe talax k yrka (RKY 93) ligge r cirka 18 kilome te r från projektom råde t. Till
landskape t i Pe talax k yrk by hör dessutom de n gamla prästgårde n från 1868
sam t sockenmagasine t som byggts av stockar.
De närmaste de larna av Malaxåns k ulturlandskap (R KY 93) ligge r cirka 18
k ilome te r från projek tom råde t. Ett stort byggnadsbestånd som är
kulturhistorisk t värdefullt har be varats i om råde t. I k yrkans omedelbara
närhe t finns e tt gammalt sockenmagasin som byggts av stockar. Andra
be tydande byggnade r i om råde t är Malax prästgård från 1868 sam t
Åminneborgs ståtliga huvudbyggnad, som har två våningar och mansardtak .
Byggnaden är från början av 1790-tale t. I Åminne finns dessutom e tt stort
bestånd av gam la byggnade r och en idyllisk hamn med långt öve r e tthundra
båthus. Tre av de ovan besk rivna objek ten/om rådena inom Malaxåns
kulturlandskapsom råde har valts till R KY 2009-objek t. De ssa är Malax k yrka
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och prästgård, byn Brännan sam t Åm inne borg gård. Sam tliga ingår i det natione llt värde fulla landskapsom råde t Ö ve rmalax –Åm inne.

Bild 7.24. Den södra delen av kraftledningen dras över det vidsträckta
jordbruksområdet i Petalax kyrkby.
På cirka 12–20 k ilome te rs avstånd från projek tom råde t ligge r dessutom fyra
natione llt be tydande fyr- och lotsöar (R KY 2009). Lotsstationen och båken på
Rönnskär är e tt gott exempel på e tt maritim t tjänstemannasamhälle. Till de t
ex ceptione llt stora byggnadsbeståndet hör byggnade r från nästan 200 år
tillbaka. Den rödmålade båke n på Rönnskär är det äldsta be varade sjömärke t
av trä i Finland. På e tt k lippigt skär i Rönnskärsark ipelagen ligge r Lillsands
välbe varade fyrvak tarsamhälle från början av 1900-tale t. Samhället är de t
sista i sitt slag. Framför de t ligge r Lillsand sek torfyr, fyrvak tarnas arbe tsplats.
Strömmingsbådan är e n holme i ytte rsta havsbande t. Fyrsamhälle ts mångsidiga byggnadsbe stånd är sammansatt av fle ra historiska sk ik t. Fyren är en
av järnfyrarna från slute t av 1800-tale t. De t sista byggnadsskede t re presente ras av e tt bostadshus från 1940-tale t. Sve ttgrunds sjömärke ligge r inom
Korsnäs kommun. De t visar var farle den till Be rgö och Vasa börjar söde r om
Molpe . Den för Bottniska viken typiska träbåke n som är närmare 18 me te r
hög är de t enda be varade stora stångmärke t i Finland.
Tex te rna i avsnitte t om de kulturhistoriskt be tydande m iljöe rna bygge r på
miljöministe rie ts och Museive rkets publikation Rakenne ttu kulttuuriympäristö
(1993) och på Museive rkets we bbplats (2009) om byggda kulturm iljöe r av
riksintre sse.
7.6.3 Fornlämningar
Enligt muse ive rke ts registe r öve r fornlämningar finns det inga fornlämningar
på Be rgö, och de t finns inte he lle r några unde rvatte nsvrak i projek te ts
influensom råde . Den närmaste fornlämningen finns vid Halsöns sydvästra
spe ts på Halsögrunde ts om råde , cirka 13 k ilomete r från projek tom råde t.
Fornlämningen är e n replipunk t för fångst från historisk tid och består av sex
små stenröse n. Den är sannolikt en nätgård.
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C irka 8 kilome te r sydväst om projek tom råde t finns de t enligt databasen
He rtta e tt objek t som införts i vrak registre t. De t ligge r eme lle rtid så långt från
projek tom råde t och k raftledningens sträck ning att de t inte har be tyde lse för
bedöm ningen.
7.7

Jordmån och berggrund
Jordmånen i om råde t för de n plane rade vindk raftsparken och på nästan he la
Be rgö består av finkornig morän. Ställvis finns det be rghällar ovanför
moräne n. På öns m ittparti finns en sandformation sam t små om råde n med fin
sand. O rganiska jordarte r, såsom dy och torv, finns på öns norra delar.
På Bredskäre t består jordmånen främst av finkornig morän. Be rghällar finns
särskilt på öns m ittpartie r. På fastlandssidan i Molpe finns en sandformation i
nordväst-sydostlig riktning och m indre m yrmarke r, där jordmåne n består av
torv. Jordmåne n på k raftledningens plane rade sträckning be står huvudsak ligen av finkornig morän. I Pe talaxom råde t i närhe ten av elstationen
består jordmånen av silt och le ra.
Be rggrunden på Be rgö består av glimme rsk iffe r och glimme rgne js. På
Bredskäre t finns utöve r dessa be rgarte r äve n granitoide r. Även på fastlandssidan, längs k raftledningens sträck ning, består be rggrunden främst av
glimmerskiffe r, glimme rgne js och granitoide r.

7.7.1 Te rrängforme r
Be rgö har en re lativt jämn topografi. Öns högsta punk t ligge r cirka 15 me te r
öve r have t. På projek tom råde t för vindk raftsparken varie rar markens höjd
mellan 7,5 och 15 me te r öve r havet (bild 7.26).
Havsom rådena på k raftledninge ns plane rade sträckning är re lativt grunda. De
djupaste om råde na me llan Be rgö och Bredskäre t är 12,8 me te r, men närmare
land är djupe t e ndast några mete r.
Även på Bredskäre t är variatione rna i mark ytans höjd små. Kraftledningen
place ras på e tt om råde där mark ytan som högst är cirka 7,5 me te r öve r
have t. Topografin på fastlande t är typisk för e n kust med landhöjning. De t
finns inga stora höjdsk illnade r. De högsta punk te rna ligge r endast 15 me te r
öve r have t.
7.7.2 Landhöjning
Inlandsisen som täck te Finlands om råde lämnade e n massiv sättning i
jordskorpan. Efte r att ismassan dragit sig tillbaka började landhöjninge n som
fortfarande pågår. Landhöjningen är starkast i om råde t k ring Bottenhave t. På
projek tom råde t är landhöjningen cirka 7–8 m illimeter pe r år.
Till följd av landhöjningen förändras miljön i projek tom råde t kontinue rligt.
Strandlinjen förflyttas, vilke t påve rkar landskapsbilden och ekosystemen på
kustom råde t. Sammanlagt ökar landareale n inom Kvarke ns skärgårdsom råde
årligen med totalt cirka 100 hek tar.
7.8

Havsområde
Havsom råde t omkring Be rgö hör i sin he lhe t till Vattenvårdsom råde t Kumo
älv–Skärgårdshave t–Botte nhave t.
Vattenom råde t
me llan
Be rgö
och
Bredskäre t hör till Kvarke ns yttre skärgård och har i fråga om sitt ekologiska
tillstånd k lassifice rats som tillfredsställande (bild 7.25). På finska sidan av
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från

söde r mot norr

Salthalten i ytvattne t inom Be rgö skärgårdsom råde varie rar mellan fyra och
fem promille. I början av 2010 uppgick mängde n totalfosfor till cirka 10–15
µg/l och totalk väve till cirka 300–400 µg/l (Södra Öste rbottens NTM-central
2010).
Vattenom råde t söde r om Be rgö är i huvudsak grunt (unde r 8 mete r), vilke t är
typisk t för Kvarkens skärgård. Vatte nom råde t är m ycke t öppe t, vilke t är e tt
karak täristisk t drag för ytte rskärgården. Enligt plane rna dras sjökabeln i
anslutning till vindk raftve rken genom de t re lativt smala, cirka 1,4 k ilome te r
bre da Dyngsunde t mellan Be rgö och Bre dskäre t. På den plane rade sjökabelns
sträckning i om råde t finns en lokal sänka med e tt djup på cirka 13 me te r.
Man kan vänta sig att de t unde r den isfria tiden unde r blåsiga pe riode r
förekommer be tydande strömningar i sunde t, efte rsom de avlånga öarna
Be rgö och Bredskäret bildar e tt 18 k ilome te r långt nord-sydligt
ström ningshinde r som sannolik t i viss mån styr strömningarna till sunde t.

Bild 7.25. Det ekologiska tillståndet i ytvattnen omkring Vasa har
klassificerats som tillfredsställande. Klassificeringen har gjorts utifrån
tillståndet åren 2000–2007 (Miljöförvaltningen 2010).
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Havsbottnens karak tär och typ unde rsök s me r ingående i samband med den
fortsatta plane ringen. De t bör obse rve ras att man inte känne r till sådana
be lastningskällor inom om råde t där sjökabe ln ska anläggas som skulle ha e n
be tydande inve rkan på sedimente ts k valite t.

Bild 7.26. Enligt planerna ska vindkraftsparken placeras på Bergös högsta
punkt, som ligger 15 meter över havsytan.
7.9

Grundvatten
I närhe ten av vindk raftsparke n finns inga grundvattenom råde n. Den närmaste
förekomsten av grundvatten ligge r cirka 6,5 k ilome te r nordost om
projek tom råde t, på Trutören. Trutöre ns grundvattenom råde (10475039)
tillhör den första kategorin och ligge r i en ås som går i nordväst-sydostlig
rik tning.
Närmast k raftledningen, på cirka 1,7 k ilome te rs avstånd, ligge r Molpe
(1028003) och Källornas (1047552) grundvattenom råden. Strömsöre ns
(1047501) grundvattenom råde är e tt av de vik tiga om råde na för
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vattenförsörjningen, och de t ligge r i Malax , på cirka 2 k ilome te rs avstånd från
de n plane rade k raftledningen. Vägvik s (1028051) förekomst ligge r i Korsnäs
kommun på cirka 3 k ilome te rs avstånd från k raftledningen (He rtta 2009).
Enligt uppgifte r från tekniska väsende t i Malax kommun har Be rgö kommunalt
vattenledningsnät. Om de t finns privata brunnar på fritidstugornas fastighe te r
längs strände rna, finns dessa på m inst 600 me te rs avstånd från de plane rade
vindmöllorna, och vatte nnivån i dessa är unge fär den samma som havsnivån.
I närhe ten av den sydligaste vindmöllan finns e tt gammalt pälsfarm som råde
(cirka 150 me te r) och en ne dlagd industrihall (cirka 100 me te r). Om de t finns
privata brunnar på dessa fastighe te r, är de sannolik t inte i ak tivt bruk.
7.10 Klimat
Projek tom råde t ligge r i de n sydboreala klimatzone n. Klimatet är re gnfattigt,
blåsigt och soligt jäm fört med de t övriga lande t. Projek tom råde ts havsnära
läge har en avse värd inve rkan på dess klimat. Om hösten är tempe raturen i
kustom rådena högre än på fastlande t, efte rsom vattenmassorna kallnar
långsamt. Om våren är å andra sidan tempe rature rna lägre än på fastlandsom råde na. Allmänt tage t är dygns- och årsvariationerna i tempe rature rna
mindre i om råden med maritim t klimat än på fastlandsom råden. På
projek tom råde t är årsmede ltempe raturen 3–4°C (Me teorologiska institute t
2010) och årsnede rbörden cirka 450 m illimete r. Istäcket ligge r k var i
ge nomsnitt 140–150 dygn om åre t och snötäcke t cirka 150 dygn om åre t.
7.10.1 Vindförhållande n
I Finlands k limat är kusten, havsom rådena och fjällen de bästa om råde na för
produk tion av vindk raft. Enligt plane n place ras vindk raftve rken på en ö som
ligge r cirka 10 k ilome te r från fastlande t. Ute till havs är vindförhållandena
be tydligt bättre för produk tion av vindk raft än nära stranden. På öppna have t
är vindens mede lhastighe t högre och turbulens m indre .

Bild 7.27. Den dominerande vindriktninge n på projektområdet är sydsydvästlig (Vindatlas 2010).
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Enligt Finlands vindatlas (2010) är vindens medelhastighe t på projek tom råde t
cirka 8,6 m /s, när obse rvationspe riode n är e tt år och mätpunkte n ligge r 100
me te r öve r mark ytan. De n dom ine rande vindriktningen på projek tom råde t är
syd-sydvästlig (bild 7.27).
Vindhastighe ten varie rar enligt mäthöjden. Vinde ns hastighe tsprofil besk rive r
förhållande t me llan dessa variable r (bild 7.28). Hastighe ten ökar långsam t
upp till 100 mete rs höjd, varefte r kurvan visar en större förändring.

Bild
7.28.
Vindens
hastighetsprofil
beskriver
förhållandet
mellan
vindhastigheten och förändringe n i mäthöjden, då observationsperioden är ett
år (Finlands vindatlas 2010).
Vindmätning pågår för att utre da vindförhållandena på projek tom råde t. En
99,5 mete r hög mätningsmast, i vilken man installe rat mätanordningar, har
uppförts på projek tom råde t. Mätninge n bör fortsätta he la åre t för att
resultate n ska bli så pålitliga som möjligt. De tta ge r såle des information om
årstidsvariatione rna i vindförhållande na inom projek tom råde t. Mätningarna
inleddes i de cembe r 2009 och pågår åtm instone till början av år 2011.
7.11 Vegetation
Enligt den väx tgeografiska om råde sinde lninge n ligge r projek tom råde t och
k raftle dningsom rådena inom den sydboreala zone n i de t sydöste rbottniska
kustom råde t (Kalliola 1973). På den öste rbottniska kusten har landhöjningen
be tydlig inve rkan på vege tationen och upprätthålle r en kontinue rlig utve ckling
av de nna. Av Öste rbotte ns areal utgör cirka 70 procent skogsom råde , och av
de tta utgörs knappt 30 proce nt av kärr. En tredjedel av skogarna är
granskogsdomine rade . De t huvudsakliga trädslage t är tall.
7.11.1 Om råde t för vindk raftsparke n
Inom vindparksom råde t dom ine ras vege tationen av vanlig moskog där träden
är av olika åldrar och där e tt re lativt effek tivt skogsbruk har idkats. Den
dom ine rande vege tationen med moskog utgörs av relativt torr tallmo av
lingontyp och ställvis ny granmo av blåbärstyp. På om råde t finns inga
lundmoar e lle r lundar. Cirka 30 procent av om rådet är plantskog och 45
procent ung tallmo. På den norra och m itte rsta de len av om råde t finns något
förnye lsemogen ny granmoskog (cirka 6 procent av projek tom råde ts totala
areal).

Fortum P ower and Heat O y
FCG Finnish Consulting G roup O y

Bergö vindkraftspark
KO NSEKVENSBESKRIVNING

69

Bild 7.29. Vegetationen inom området för vindkraftsparken.
På den mitte rsta de len har den nya granmon inslag av gammal skog som är
närmast i naturtillstånd. Här är träde n av olika åldrar och ställvis
karak tärise ras skogsbilden av murke t trädbestånd. O ckså på de norra de larna
finns en m indre grandunge (0,5 hek tar) som gränsar mot en strandäng med
vass. De t förnyelsemogna skogsinslage t på de n norra dele n utgörs

Fortum P ower and Heat O y
FCG Finnish Consulting G roup O y

Bergö vindkraftspark
KO NSEKVENSBESKRIVNING

70

huvudsak ligen av grandungar av jämn ålde r som skötts genom odlingsavve rkning.
Inom om råde t finns också något kärrvege tation. Alla kärr har e tt tunt
torvsk ik t och utgörs huvudsak ligen av karga tallmossar med starr och tuvull.
Söde r om grandungarna på den mitte rsta de len finns ett lite t kargt starrkärr
som omges av en tallmosse med tuvull. På södra de len finns de t frodigaste
kärre t i om råde t, ett anspråkslöst gräs- och starrkärr med inslag av mokärr.
På de len med mokärr är trädbestånde t ungt, björk skogsdom ine rat och de ss
naturtillstånd har påve rkats av en dikning. Mot projek tom råde t gränsar e n
lågstarrmosse, på den m itte rsta de len. De lågväx ta represe nte ras i fältsk ik te t
av tuvull och taggstarr. Kring de n gam la pälsfarmen finns e tt m indre
rude ratom råde vars vege tation karak tärise ras av låg- och högväx ta gräs.
I alte rnativ ALT1 place ras vindk raftve rken på följande sätt (bild 7.29.):
1.
2.
3.
4.
5.

ung, något torr tallmo
plantskog, något torr tallmo
plantskog, något torr tallmo
vuxen frisk m yr be väx t med gran och blandskog
gräs- och starrkärr

I alte rnativ ALT2 place ras vindk raftve rken på följande sätt (bild 7.29.):
1.
2.
3.
4.

ung, något torr tallmo
plantskog, något torr tallmo
vuxen frisk m yr be väx t med gran och blandskog
ung, något torr tallmo

Se rvice vägen har dragits huvudsak ligen längs momarke rna, men på södra
de len går den genom gräs- och starrkärre t.
Inom om råde t växe r inga hotade e lle r andra beak tansvärda väx tarte r.
7.11.2 Kraftle dningsområden
Kraftle dningsområdena finns på karga och mede lnäringsrika marke r. De
dom ine rande skogstype rna är moar av lingon- och blåbärstyp. Ställvis
förekommer torra moar av ljungtyp. De t finns några lundmoar främst i Molpe
och på spe tsen av Bräckskäre t. De t finns ingen lundvege tation längs
k raftle dningsgatan. Skogarna är i stor utsträckning unga elle r plantskog och i
skogsbruk sanvändning. De t finns något vuxen skog bland annat i Molpe, inom
Alörsbådans och Kolmanåsskoge ns om råden samt norr om De rmossen.
Nästan samtliga kärr är dikade , och största dele n av dessa är fattigkärr. De t
finns några sumpmarke r inom om rådet. De t enda kärret i naturtillstånd finns i
Molpe , där de t finns e n liten karg starrm yr på den plane rade
k raftle dningsgatan. Alla bäckar längs k raftledningsgatan har rensats.
Inom k raftledningsom rådet finns inga hotade e lle r beak tansvärda väx tarte r.
7.12 Fågelbestånd
Projek tom råde t ligge r på Be rgö i södra Kvarkens inre skärgård. Den omgivande skärgården är låglänt, och strände rna är grunda och ofta m ycke t steniga.
De grunda havsvikarna och labyrintiska grynnorna e rbjude r sk ydd och god
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tillgång till näring för e tt stort be stånd av häck fåglar sam t för fåglar som
stannar för att rasta unde r flyttningstiden.
7.12.1 Häckfåge lbestånd inom projek tom råde t och dess näromgivning
De t e gentliga häckfågelbestånde t på k raftve rkens byggplatse r och
se rvice vägarna består främst av typiska arte r för torra moar, som är vanliga
även på Be rgös övriga de lar (Vie rimaa & Kvarkens O rnitologiska Förening r.f.
2010). Trädpiplärka, järnsparv, rödhake, rödstjärt, sångtrast, lövsångare ,
talgoxe , bofink och rosenfink hör till de vanligaste arte rna. Inom
projek tom råde t häckar inga hotade fåglar, och man har inte he lle r konstate rat
att dessa skulle finnas inom om råde t. Vid kärrkanterna där de t finns äldre
trädbestånd trivs de n nära hotade orren sam t spillk råkan som är be roende av
ihåliga träd. De n fåtaliga dubbe ltrasten har e tt permanent revir vid östra
gränsen av projek tom råde t.
På projektom råde t finns fle ra orrspe lsplatse r. I Storfurusans plantskog pågick
e tt orrspe l med 3–5 tuppar unde r cirka e n ve cka. I spele t note rades ock så en
höna. I te rränge n me llan Storfurusan, Tallmossen och den gamla pälsfarmen
note rades fem spe lande orrtuppar. O rren söke r också föda
på
projek tom råde t.
På projek tom råde t har spillk råkan e tt re vir. De t e ventue lla re vire t ligge r på de
södra de larna av projek tom råde t där de t växe r gam la tallar k ring m yrgölar. I
tallarna finns de t gam la hålighe te r e fte r spillk råkor.
Väste r om södra de len av projektom råde t, vid den västra gränse n av
Tallmossen, har den hotade havsörne n e tt boträd där den senaste lyckade
häck ningen skedde 2005. Unde r häckningspe rioden 2010 försök te sig
havsörnen på häck ning, men i början av juni tystnade de t bebodda re vire t,
och häckningen m isslyckades av någon anledning. Enligt Havsörnsarbe tsgruppe ns uppgifte r häckar ytte rligare två par på Bergö. De be bodda boen
ligge r på de norra de larna av Be rgö i förhållande till projektom råde t, på cirka
4–6 kilome te rs avstånd från de plane rade vindk raftve rken. Likaså häckar e tt
par på mittde len av Bredskäre ts udde söde r om Be rgö och e tt par cirka
5 k ilome te r sydväst om Be rgö på om råde t Molpegrunden.
De objek t i närhete n av projek tom råde t som är mest be tydande med tanke på
fågelbestånde t finns norr om om råde t. På 300 mete rs avstånd ligge r
Tallörsbådan vars grunda och sk yddade vatte nom råden e rbjude r e n
häck ningsm iljö för många olika fuk tmarksarte r. Väste r om projek tom råde t
ligge r Kalvskärsträske t vars häck fåge lbestånd om fattar bland annat sångsvan,
bläsand, knipa, gräsand, fiskmås och småsk rake . På göle ns kärrtäck ta strand
är de t vanligt att tranan söke r föda. På Tallörsbådan häckar bland annat
k ricka, gräsand, fisk tärna, sk rattmås och e ventue llt bläsand. I vike n rör sig
också många sångsvanar som inte häckar. På en liten ö vid Tallörsbådan har
de n nära hotade törnskatan e tt re vir. Vid den södra gränsen av Tallörsbådan
häm tar e tt tranpar föda, men de t finns inga uppgifte r om häckning.
Den hotade gök tytan har e tt revir i närhe te n av projek tom råde t, öste r om
de tta. Gök tytan häckar i hålighete r och välje r ofta små skogar med lämpliga
hålighe te r vid kärrkante rna som sitt häck ningsom råde.
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Bild 7.30. Hotade, nära hotade och några andra fåtaliga arters revir inom
projektets verkningsområde.
I vattnen nära projek tom råde t finns fle ra mås- och tärnkolonie r. De största
finns i Tallörsbådans, Söde rsunds och Bräckskärets om råde n. De vanligaste
arte rna är silve rtärna, gråtrut och fiskmås. I de största tärnsamhällena häckar
100–200 silve rtärnor. Silve rtärnorna rör sig mellan häckningsskären och
inne rvikarna då de fiskar. Särskilt många silve rtärnor rörde sig på de västra
och södra de larna av projek tom råde t, varifrån fåglarna förflyttade sig till
Tallörsbådan för att söka föda. På Tallörsbådan fanns det i de största
sam tidigt obse rve rade silve rtärnflockarna cirka 70 individe r (Vie rimaa &
Kvarkens O rnitologiska Före ning r.f. 2010). På bild 7.31 visas måsarnas och
tärnornas obse rve rade flygrutte r som används då de söke r föda.
De t förekomme r mycke t rik ligt med fiskmåsar på Be rgö. Me st fiskmåsre vir
finns på strände rna av Söde rsund. O ck så på Inne rbådan och Ytte rbådan i
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närhe ten av Be rgö fiskhamn häckar e tt be tydande antal fiskmåsar. O ckså
gråtruten är mycke t vanlig i Be rgö skärgård.
Den hotade sk rattmåsen är en lokalt rikligt förekommande art. Unde r
kartläggningen av häck fågelbestånde t sommare n 2010 obse rve rades
sk rattmåsre vir med 50–70 par inom vindk raftsparkens ve rkningsom råde . Den
största sk rattmåskolonin inom närom råde t finns utanför Pe risgrund där de t
fanns uppskattningsvis me r än 1 000 sk rattmåsar (Vie rimaa & Kvarke ns
O rnitologiska Förening r.f. 2010).

Bild 7.31. De mest betydande mås- och tärnkolonierna i projektområdets
näromgivning samt deras viktigaste flygriktningar.
Man obse rve rade inte att den hotade silltrute n skulle ha häckat inom
projek te ts ve rkningsom råde. Ett tiotal par silltrutar häckar i den närliggande
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skärgården. Enligt obse rvatione rna rörde sig silltrutarna enbart inom
vattenom råde t. De t fanns inga obse rvatione r av att de skulle ha flugit öve r
projek tom råde t. Havstruten är en allmän häckfåge l på de re lativt öppna
skäre n i närhe te n av strände rna på Be rgö. Se tt från projek tom råde t ligge r de
närmaste boe n på Härtanviksbådan och Remmargrynnan. Endast e tt fåtal
fisk tärnor antas häcka i tärnkolonie rna på Be rgö.
De närmaste fåge lskäre n som ingår i Naturaom råde t Kvarkens skärgård
(FI0800130, SPA/SC I) ligge r cirka 2 kilome te r sydväst om projek tom rådet. På
Naturaom råde t häckar e tt mångsidigt och talrik t fåge lbestånd. Bland de mest
synliga arte rna i havsbande t är e jde r och tobisgrissla. Även skärpiplärka,
tordmule , be rgand och sk räntärna häckar på många skär. På öar där e n och
k råkbär är allmänna påträffas då och då även ripa. O rren är vanlig på de
skogbe vuxna öarna. Natura 2000-om råde t i Kvarkens skärgård ingår även i
FINIBA och IBA.
7.12.2 Vårflyttning
De t plane rade vindk raftve rksom råde t på Be rgö ligge r re lativt nära den kända
huvudflyttrutten i Kvarken. Vårflyttningen ske r huvudsak ligen i april–maj.
På våre n går flyttfåglarnas huvudrutt väste r om Be rgö. Flyttrutte n norrut går
från Södra Björkön i Korsnäs, väste r om Be rgö i riktning mot Replot. Via
västra sidan flyttar bland annat lom fåglarna och de ark tiska sjöfåglarna
(sjöorre, svärta och alfågel). Småfåge lsflyttningen i sin tur styrs mot spe tsen
av Bräckskäret varifrån fåglarna börjar flygningen öve r sunde t mot nordligare
bre ddgrade r.
Öste r om Be rgö ske r flyttninge n via Molpe och följer strandlinjen mot Replot.
Bland annat sångsvanens huvudflyttrutt går öste r om Be rgö. I fråga om vissa
arte r går flyttrutten i sin he lhe t e lle r de lvis över den plane rade vindk raftsparke n. Dessa arte r om fattar bland annat fjällvråk och havsörn. De ssutom
ske r e n del av storlommens, smålommens och storskarvens flyttningar öve r
projek tom råde t. O ck så e n del av gässe n och tranorna flyge r öve r Be rgö och
projek tom råde t.
Våren 2010 utgjorde s de största gruppe rna av andfåglar, sk rakar, lomfåglar,
storskarv, trana, måsar och tärnor sam t ringduva, björk trast, bofink och
gråsiska. Det bör ändå beak tas att de arte r som obse rve rades unde r
uppföljningen av flyttninge n och de ras individantal e nbart utgör e tt litet urval
av de t ve rk liga antale t, då flyttningen fördelas öve r en längre tidspe riod.
Obse rvatione rna ge r ändå e n tillförlitlig bild av fåglarnas flyttrutte r i närhe ten
av projek tom rådet.
Lomfåglar och doppingar
I våruppföljningen vid uppföljningspunkte rna obse rve rades 11 300 flyttande
lomfåglar, förutom de storlommar och smålommar som har fastställts höra till
arten.
Lomfåglarnas flyttrutt se r ut att i någon mån splittras då de komme r
söde rifrån till Kvarke n. Ännu utanför Kristinestad är flyttrutten re lativt smal,
men i Kvarkenskärgården blir lomfåglarnas flyttningsrutte r bredare. Av denna
orsak syns flyttande fåglar från kusten ända ut till ytte rskärgårde n (Vie rimaa
& Kvarkens ornitologiska före ning r.f. 2010).
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Bild 7.32. Lomfåglarnas centrala flyttrutter.
Smålommarnas flyttning ske r på varde ra sidan om Ytte rbådans fiskhamn.
Smålommar flög ock så rak t öve r Be rgö, via projek tom råde t. Smålommarnas
flyttrutt gick i genomsnitt e n aning närmare kuste n än storlommarnas, och
gick me r rak t öve r Be rgö än storlommens. Man obse rve rade 1 332 flyttande
smålommar.
Sammanlagt 5 098 vårflyttande storlommar obse rve rades. På Be rgö uppgick
de t totala antale t storlommar till 100 individe r (Vie rimaa & Kvarke ns
ornitologiska förening r.f. 2010). Vid Be rgö flög storlommarna öve r och
bre dvid Be rgö fiskhamn e lle r väste r om hamne n, längre ut mot have t.
Storlommens flyttrutt vid Södra Björkön gick enligt obse rvatione rna väste r om
ön. Flockar med cirka 10–30 lomfåglar flög ock så öve r Be rgö via
projek tom råde t. Lom fåglarna flög m ycke t lågt, på en höjd mellan cirka 150
och 400 mete r.
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Skäggdoppinge ns och gråhakedoppinge ns flyttrutt går väste r om Be rgö.
Unde r flyttninge n undvike r dessa arte r att flyga öve r landom råden, och
rutte rna går vanligtvis öve r havsom råde t.
Svanar och gäss
I våre ns uppföljning obse rve rade s sammanlagt 391 knölsvanar, av vilka cirka
300 i omgivningen av Be rgö. Knölsvanens flyttrutt i Kvarke n går i större
utsträckning ge nom skärgårde n än sångsvanens. Artens flyttrutt följe r ofta
strandlinje n, och projek tom råde t ligge r inte på flyttrutte n. Ett fle rtal
knölsvanar häckar i skärgården, och därför cirklar dessa ock så från och med
mars vid sina häckningsplatse r. I omgivningen av Bergö kan de t på våre n
sam las tiotals fåglar, bland annat på Ytte rbådan i närhete n av Be rgö fisk hamn
sam t de t isfria vattne t vid Molpe bro (Vie rimaa & Kvarke ns ornitologiska
förening r.f. 2010).
Endast få flyttande sångsvanar obse rve rades, inalles endast cirka 200
individe r. Resultate t påve rkades av att sångsvanens flyttning i Kvarke n börjar
redan unde r de första dagarna i april, och därför hade e n del av flyttningen
ske tt redan innan uppföljningen inleddes. Fle ra tusentals sångsvanar flyttar
via Kvarken (Vie rimaa & Kvarkens ornitologiska förening r.f. 2010).
Sångsvanens huvudrutt vid flyttningen går öve r fastlande t längs strandlinjen.
Unde r flyttningen stannar fåglarna för att rasta och äta på de närliggande
åk rarna i Söde rfjärde n och Pe talax .
I uppföljninge n av flyttningen gjordes e nbart 16 obse rvatione r av sädgåsen.
Man känne r inte till sädgåsens exak ta flyttrutt. Våren 2009 gjordes obse rvatione r av några tiotals flyttande fåglar i Majorsbacke n i Malax kommun. Då
följde flyttflockarna antinge n strandlinjen elle r flög mot norr och nordost via
Bräckskäre ts udde . Avstånde t mellan Bräck skäre t och projek tom råde t är cirka
2 kilome te r, och därför kan sädgåsens flyttning också gå öve r Be rgö.
Flyttflockarna styr mot rastom rådena på åk rarna i Söde rfjärden sam t till södra
stadsfjärden i Vasa.
I april–maj obse rve rades 763 grågäss, av vilka 700 tolkade s som flyttande .
Grågässen har ingen enhe tlig flyttrutt via Be rgö, efte rsom det förekom
m ycke t spridning i flyttriktningarna. På Bräckskäret obse rve rades mest
grågäss som flög mot nordligare väde rstre ck. En de l av flockarna flög öve r de
östra de larna av projek tom råde t. De grågäss som obse rve rades i Be rgö
fisk hamn rörde sig mest i nord-sydlig rik tning väste r om fiskhamne n. Många
lokala och k ringflyttande flockar av grågäss obse rve rades också.
Den vitk indade gåse ns flyttrutt gick vid Be rgö mot norr. Gässe n flög förbi
Be rgö väste r om ön elle r genom Bräckskäre ts sund, men de t är också möjligt
att några flockar med vitk indade gäss flyge r rak t öve r Be rgö. Flytthöjden var
cirka 30–100 me te r.
Ark tiska sjöfåglar
Ett rik ligt antal alfåglar flyttar via Bottniska
häck ningsom råden. Flyttrutten följe r strandlinje n.

viken

till

sina

ark tiska

Tiotuse ntals individe r flyttar via Kvarke n. Unde r vårens uppföljningspe riod
flög cirka 2 500 flyttande alfåglar förbi obse rvationsplatse rna. Re lativt många
alfåglar flyttar ock så via de västra de larna av Be rgö. Unde r k vällsflyttningen
obse rve rades alldele s intill Be rgö fiskhamn flockar med alfåglar som flyttade
norrut. I början av k vällen ske dde kvällsflyttningen på 50–200 me te rs höjd.
Senare vid skymningen flög de flyttande flockarna på högre höjd, upp till en
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höjd på me r än 500 me te r. O vanför de m itte rsta delarna av Be rgö obse rve rades inga flyttflockar.

Bild 7.33. De arktiska sjöfåglarnas (sjöorre, svärta och alfågel) flyttrutt i
närheten av projektområdet.
Ett rik ligt antal sjöorrar flyttar via Kvarken. Unde r uppföljningen av
vårflyttningen obse rve rades 8 229 flyttande sjöorrar. Sjöorrens flyttrutte r
följe r samma rutte r som alfåglarna har.
Svärtan flyttar unde r våren, och av denna art obse rve rades totalt 4 383
individe r. Enligt obse rvatione rna var flyttrutten nästan likadan som sjöorre ns
och alfågelns. Unde r uppföljningen k onstate rade s dessutom att små flockar
som stannat elle r som cirk lade unde r flyttningen rörde sig inom
projek tom råde t och i närhe ten av de tta. Inne rvikarna och de små gölarna på
Be rgö utgör viktiga platse r för svärtans parbildning (Vie rimaa & Kvarke ns
ornitologiska förening r.f. 2010).
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Dykände r, ände r och sk rakar
Ände rna k ricka, bläsand, gräsand, stjärtand och skedand flyttar väste r om
Be rgö. Antale t individe r som räknades unde r uppföljningen av flyttningen var
lite t.

Bild 7.34. Andfåglarnas huvudflyttrutter i närheten av projektområdet.
Sammanlagt 753 viggar obse rve rades i april–juni. Viggarna flyttar från Södra
Björkön mot norr, väste r om Be rgö sam t öste r om Be rgö via Bräck skäre ts
sund (Vie rimaa & Kvarkens ornitologiska före ning r.f. 2010). O ftast var
flytthöjden m ycke t låg (2–50 me te r). Vid Be rgö går be rgände rnas flyttning
längs strände rna.
I fråga om e jde rn inföll uppföljninge n av flyttninge n alltför se nt. Unde r fle ra år
har e jde rns huvudflyttning i Kvarken slutat redan före m itten av april
(Vie rimaa & Kvarke ns ornitologiska förening r.f. 2010). I Kvarken flyttar
uppskattningsvis 10 000–20 000 e jdrar. Uppskattningen försvåras av att
rik ligt med lokala e jde rflockar som häckar och cirk lar i skärgården påträffas.

Fortum P ower and Heat O y
FCG Finnish Consulting G roup O y

Bergö vindkraftspark
KO NSEKVENSBESKRIVNING

79

Enligt våruppföljningen går e jde rns huvudflyttrutt genom ytte rskärgården och
följe r skärgårdens gränsom råden.
Knipans flyttrutt norrut går på varde ra sidan om Bergö, men även öve r den
nordvästra de len av projek tom råde t. Närmare 1 500 knipor obse rve rades,
men efte rsom knipans flyttning började re dan i början av april är den ve rk liga
siffran be tydligt högre .
C irka 2 130 flyttande småsk rakar obse rve rades. Flyttrutten går i närhe te n av
stranden. Vid Be rgö gick flygrutten för e n stor del av småsk rakarna väste r om
ön. O ckså storsk rake ns flyttrutt går huvudsak ligen från Södra Björkön mot
norr via västra sidan av Be rgö. Flyttrutte n för e n de l av fåglarna går närmare
fastlande t, vilke t framgick av obse rvatione rna av flockarna från Bräck skäre ts
sund och Replot sund.
Storskarv
Man obse rve rade 1 713 flyttande storskarvar. Arte ns flyttrutt mot norr följe r
huvudsak ligen fastlandsk usten, en de l av fåglarna flyge r väste r om Be rgö.
C irka 200 storskarvar flyttade öve r Be rgö, och av dessa cirka 100 öve r den
plane rade vindk raftsparken. Flytthöjden var cirka 100–200 mete r.
Rovfåglar
Fjällvråkens huvudrutt vid flyttningen går öve r Be rgö, vid de plane rade
vindk raftve rken mot norr e lle r nordost. Unde r den bästa flyttdagen de n 20
april obse rve rades 58 fjällvråkar som flög öve r Be rgö. Unde r uppföljningen av
flyttningen obse rve rades sammanlagt 157 flyttande individe r (unde r pe rioden
12.4–1.5). Fåglarnas flyghöjd var ganska låg. Be rgö låg me r på fjällvråke ns
flyttlinje innan Bräckskäre ts vindk raftve rk byggdes (muntlig information Harry
Seppälä 2010).
Unde r uppföljningsdagarna obse rve rades 62 havsörnar som tolkades som
flyttande. Av de obse rve rade havsörnar som flyttade mot norr flög 35
procent (22 individe r) öste r om Be rgö, med andra ord m ycke t nära den
plane rade vindk raftsparken elle r öve r den.
O ckså bivråken flög öve r projek tom råde t. Av de observe rade fyra individe rna
flög tre öve r den plane rade vindk raftsparken. Bivråkarnas flyghöjd var cirka
200–300 me te r. Likaså gick två tornfalkars flyttning öve r projek tom råde t.
Ö ve r projek tom råde t obse rve rades rovfåglar, bland annat cirklande
havsörnar. De tta be ror på att de t unde r k lart väde r bildas goda uppåtgåe nde
luftströmmar vid plantskogen på projek tom råde t, och dessa utnyttjas av de
flyttande rovfåglarna. En del av rovfåglarna stannade en stund ovanför
plantskogen, och ökade sin flytthöjd i te rm ike rna innan de flög öve r
vattenom råde t norr om Be rgö.
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Bild 7.35. Fjällvråkens centrala flyttrutter.
Tranor
Tranornas flyttrutt går öve r fastlande t längs kusten, och tranorna som
komme r söde rifrån flyge r förbi Be rgö på fastlandssidan. Endast cirka 50
tranor flyttade öve r Be rgö, och av dessa flög uppskattningsvis cirka 30 tranor
i närhe ten av projektom råde t. Några m indre flyttflockar flög norrut också på
havssidan öve r Rönnskärs skärgård (Vie rimaa & Kvarke ns ornitologiska
förening r.f. 2010). Unde r våruppföljningen obse rverades sammanlagt 1 530
tranor.
Måsfåglar, labbar och tärnor
Bland måsarna var sk rattmåsarna den största gruppen. Dess huvudflyttrutt
går längs kusten mot norr. Flyttflockarna flyge r bland annat öve r Bräck skäre ts
sund och därifrån öste rut. Av fiskmåsarna flyttade e n de l öve r Be rgö och flög
förbi projek tom råde t på norra sidan. Några havstrutars flyttning gick m ycke t
nära projek tom råde t.
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Antale t flyttande kustlabbar som obse rve rades var 131, och av de ssa
obse rve rades några flyga öve r de n plane rade vindk raftsparke n. Flytthöjden
var cirka 200–300 me te r.
Tärnornas flyttrutt går på varde ra sidan om Be rgö och följe r k lart strande n.
Vadare
Antale t flyttande vadare vid Be rgö är mycke t lågt, och i de flesta fallen ske r
flyttningen väste r om Be rgö.
Tättingar
Tättingarnas flyttning ske r huvudsaklige n via Bräckskäre ts sund mot norr. De
antalsmässigt största flyttarna är björk trast, bofink , gråsiska och grönsiska.
7.12.3 Höstflyttning
Höstflyttninge n är i rege l me r spridd än vårflyttningen. Mest knipor räknades.
Vid höstuppföljningsplatse rna obse rve rades me r än 45 000 individe r
(Vie rimaa & Kvarke ns O rnitologiska Förening r.f. 2010). I siffran har också de
lokala kniporna beak tats. I Be rgö fiskhamn obse rve rades som mest cirka
2 000 individe r och på Bräck skäre t upp till 4 000 knipor pe r dag. Från
Bräckskäre t flyge r kniporna väste rut, söde r om Be rgö. Endast cirka 250
individe r flög öve r projek tom råde t. Sjöfåglarnas flyttrutte r går väste r om
Be rgö och från Södra Björkön via Bräckskäre ts sund. Förutom knipor
räk nades ock så e tt stort antal viggar, e jdrar, sjöorrar, svärtor sam t stor- och
småsk rakar. Unde r höstflyttningen flög en flock med storskarvar öve r
projek tom råde t. Måsarnas flyttning gick huvudsak ligen väste r om Be rgö.
Antale t lomfåglar var mycke t lite t, och de ras flyttning skedde via
ytte rskärgården.
Gässens största sam lingsställen finns på fastlande t,
huvudsak ligen på stora åke rslätte r. På Söde rfjärden och vid om råde t Södra
havsfjärden sam las tuse ntals grågäss innan jak ten inleds. Pe talax åm ynning
har varit e tt annat traditione llt sam lingsom råde. Här påträffas några hundra
grågäss på hösten. Flyttninge n ske r i närhe ten av fastlande t.
Knölsvanens flyttrutt går på varde ra sidan om Be rgö och sträcke r sig inte öve r
projek tom råde t. I Kvarken ske r sångsvanens flyttning på se nhösten, i
ok tobe r–novembe r. Utifrån obse rvatione rna unde r uppföljningen går de t inte
att uttala sig om huruvida sångsvanens flyttning går öve r projek tom råde t.
Tranornas flyttning går huvudsaklige n öve r fastlande t. Unde r pe rioden 19–
22.9.2010 konstate rades från Södra Björkön 3 500 flyttande tranor öve r
fastlande t. De flyttflockar som komme r från Sve rige till Finland öve r Kvarken
kan de lvis flyga via Be rgö e lle r Södra Björkön.
Inom Kvarkenom råde t är rovfåglarnas flyttning på hösten i re gel me r spridd
än på våren, och av exempelvis fjällvråken som under våren obse rve ras i
rik ligt antal obse rve rade s endast en individ. Havsörnarnas flyttning förde las
inom Kvarke nom råde t öve r både have t och fastlande t. Havsörnarnas
flytthöjde r öve r fastlande t är i allmänhe t m ycke t höga.
Närmare 50
havsörnar som k unde tolkas som flyttande obse rve rades unde r höste ns
uppföljningspe riod,
och
dessutom
konstate rades
vid
sam tliga
obse rvationsplatse r lokala och cirk lande fåglar.
På
Be rgöom råde t
påträffades m inst sex lokala och cirk lande havsörnar i Be rgö fiskhamn och sex
på Bräckskäre ts udde . I närhete n av projek tom råde t rörde sig enligt
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obse rvatione rna m inst fem havsörnar. Av de andra rovfåglarna gick den blå
kärrhökens flyttning öve r projek tom råde t.
7.12.4 Fåge lbeståndet inom k raftledningsom råde t
På den plane rade k raftledningsgatan finns vårdad ekonom iskog med
om växlande unga grandungar, tallskogar och plantskogar. Fåge lbestånde t är
huvudsak ligen vanligt. Obse rvatione r gjordes av bland annat tofsmes, större
hack spe tt, spillk råka, gärdsmyg, svarthätta och trädk rypare (Vie rimaa &
Kvarkens O rnitologiska Förening r.f. 2010). Med tanke på fåge lbestånde t är
skogarna vid åke rgränse rna sam t Molpeom rådet mest värde fulla. Här finns
me r utbre dd vuxen skog än på andra ställen inom plane ringsom råde t. I den
vuxna granskoge n öste r om Molpe bro obse rve rades e tt stort antal trastar och
bland annat en järpe . I närhe ten av bron häckar också e n näkte rgal.
De t mest be tydande objek te t med tanke på fågelbestånde t är de t de lvis
dikade De rmosse ns kärrom råde som ligge r cirka 150 me te r från den
plane rade k raftledningsgatan. Linjen går norr om kärre t. Vid kärre t
obse rve rades bland annat ljungpipare , grönbena, trana och gök.
Skogarna i om råde t kan anse s lämpa sig väl för den hotade gransångaren,
efte rsom fle ra av gransångarens re vir obse rve rades längs den plane rade
k raftle dningsgatan och i närhe ten av denna. De ssa är koncentre rade till Molpe
och Bjurnäsom råde t i Petalax .
Inom Bräckskäre ts om råde obse rve rades havsörn, men något exak t ställe för
havsörnens re vir kunde inte bek räftas. Boe t finns ändå inte på
k raftle dningsgatan elle r i dess omede lbara närhe t. Som e tt lokalt fe nomen
obse rve rades dessutom en tornfalk i skogen sydost om Torsman.
7.13 Övrig fauna
Unde r kartläggningen av fladde rmössen unde r maj–septembe r 2010
obse rve rades sex fladde rmusarte r inom projek tom rådet och dess näromgivning.
Bland de vanliga däggdjursarte rna som förekomme r inom plane ringsom råde t
finns skogshare , älg, räv och mårdhund. I Kvarkens vattenom råde n le ve r gråsäl och öste rsjövikare.
7.13.1 Hotade och nära hotade arte r samt arte r som upptas i natur- och fåge ldirek tive n
Fladdermöss
Fladde rmösse n är med stöd av naturvårdslagen fridlysta och hör också till de
arte r som tas upp i bilaga IV (a) till EU:s habitatdirek tiv. De t är förbjude t att
förstöra och försäm ra de platse r där arte rna förökar sig och rastar.
Unde r utredningen av fladde rmöss konstate rades sex fladde rm usarte r inom
projek tom råde t och de ss näromgivning: nordisk fladde rmus, läde rlapp,
trollfladde rm us, pipistre ll, stor fladde rmus och gråsk imlig fladde rmus.
Läde rlapparna
omfattar
mustaschfladde rm us,
Brandts
fladde rmus,
vattenfladde rmus e lle r fransfladde rm us som inte kan sk iljas åt med hjälp av
en AnaBat-detek tor.
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Bild 7.36. Fladdermössens flyttriktningar
vindkraftsparkens näromgivning.

och

83

förekomstområden

i

Den nordiska fladde rmusen som är den vanligaste och mest utbre dda
fladde rmusarte n i vårt land konstate rade s på tre ställen inom projek tom råde t.
I Finland är trollfladde rmusen, pipistre llen, den gråsk imliga fladde rm usen och
de n stora fladde rm usen flyttande arte r. Förekomsten av dessa inom om råde t
visar att om råde t har be tydelse som flyttrutt. Fladde rmössen rör sig
huvudsak ligen längs strände rna, och ibland flyge r de öve r Kalvskärsträske t.
Obse rvatione rna av de nordiska fladde rmössen och läde rlapparna ble v alltfle r
mot höste n. De tta visar antingen de ras vandringsbe teende e lle r att de t på ön
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finns förökningssamhällen vars ungar i slute t av sommaren börjar röra på sig
inom e tt allt vidare om råde (Vasko och Hagne r-Wahlste n 2010).
Fladde rmuse ns föröknings- e lle r rastplatse r som hör till Klass I. Enligt
natursk yddslagen är de t förbjude t att förstöra e ller försäm ra dessa platse r.
Denna typ har inte obse rve rats inom projek tom råde t.
Vik tiga födoom råde n e lle r förflyttningsrutte r som hör till Klass II. I
markanvändninge n bör om rådets värde för fladde rmössen beak tas
(EURO BATS-avtale t). Följande om råden i k lass II finns i projek tom råde ts näromgivning:
•
•
•

Be rgö strandlinje och Kalvskärsträske t (vik tig förflyttningsrutt)
Himmelsskärsskatan (vik tiga födoom råden på våren och hösten)
På nordvästra stranden Ö ren och på södra stranden Granöskatan (vik tiga
sam lingsom råde n och flyttrutte r på hösten)

Till Klass III hör andra om råden som används av fladde rmöss. Vid
plane ringen av markanvändningen på om rådet bör om rådets be tyde lse för
fladde rmössen i mån av möjlighet beak tas. Om råde n i klass III:
•

Den gamla skogen på den mitte rsta de len och Kalvskärsträske t

Flygekorre (Pteromys volans)
Bilagorna II, IV(a) till habitatdirektivet, sårbar (VU) och fridlyst
Inom projek tom råde t finns inga flygekorrar. Inte helle r i de granblandskogar
e lle r grandungar längs k raftledningsgatan som lämpar sig för arten har några
flygekorrar obse rve rats. I närhete n av den plane rade k raftle dningen inom
Östra Strömsgrunde ts om råde känne r man till e tt flygekorrbo i en fåge lholk
på en gård. Öste r om gården inom k raftledningsom råde t finns vuxna
grandungar, men i samband med kartläggningen av te rrängen konstate rades
inga te cken på flygekorren. En annan känd förekomstplats finns på gården vid
en fritidsbostad på Bredskäret inom Norrmark sandens om råde , cirka 520
me te r från k raftle dningsgatan.
Åkergroda (Rana arvalis)
Bilagorna II, IV(a) till habitatdirektivet
Arten har i samband med te rrängarbe tena inte obse rverats inom om råde t för
vindk raftsparken. På k raftledningsgatan finns de t inte he lle r några habitat
som lämpar sig för arte n.
Havsörn (Haliaetus albicilla)
Beståndet i Finland har unde r de se naste åre n ökat k raftigt, men de t är
fortfarande lite t. Bestånde t har ökat snabbast i södra Finland. Inom
Kvarkenom råde t har bestånde t ökat k lart långsammare än exempe lvis i Åbooch Björneborgsregione n. I Finland omfattade häckningsbestånde t 52 par
1983 (Väisäne n m.fl. 1998) och 2009 m inst 327 par (WWF 2009). År 2009
k läck tes 349 ungar och 234 par lyckades med häckningen (tabe ll 7.1). Enligt
en uppskattning finns de t cirka 1 500 havsörnar i Finland (WW F 2009). De t
finns uppskattningsvis totalt cirka 3 500 par inom Europa. Bestånde t är störst
i Ålands och Åbo skärgårdar sam t i Kvarken. Ett m indre bestånd häckar i Melle rsta och Ö vre Lappland.
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Bild 7.37. Antal havsörnsungar 1970–2009 (WWF 2009).
Havsörnarnas dödlighe t är unde r de första fyra le vnadsåren mycke t hög (cirka
92 procent) och hög också bland vux na (cirka 30 procent) (Pe rrins 1998).
Havsörne n blir könsmogen vid 4–6 års ålde r.
Enligt Havsörnsarbe tsgruppe ns uppgifte r finns de t två (2) häckande par på
Be rgö. De bebodda boen ligge r på de norra delarna av Be rgö i förhållande till
projek tom råde t, på cirka 4–6 k ilome te rs avstånd från de plane rade
vindk raftve rken. På Bredskäre ts om råde söde r om Be rgö häckar likaså e tt
par. Det ifrågavarande pare ts boplats är okänd, trots att man har sökt e fte r
de n.
Tabell 7.1. Havsörnarnas häckning i Finland 2009 (WWF 2009).
Häckningsområde

Bebodda

Lyckade

Ungar

revir

häckningar

(st.)

Nyland

17

13

24

Egentliga Finland

91

54

91

103

56

96

Satakunda

16

11

21

Tavastland

1

1

2

Norra Karelen

1

0

0

Kvarken

59

40

71

Uleåborg och Lappland

39

29

44

327

234

349

Åland

Totalt

Söde r om projektom råde t, vid den östra gränsen av Tallmosse n, finns e tt träd
med e tt havsörnsbo. Sommare n 2005 ringmärkte s tre ungar i boe t. Däre fte r
användes inte boe t, och det föll till marken. Ett häckningsförsök
konstate rades 2010, men av någon orsak misslyckades de t. Unde r sommaren
obse rve rades fle ra havsörnar inom projek tom råde t. Från mitten av maj till
början av juni räknade man att sju (7) havsörnsindivide r rörde sig inom
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projek tom råde t. Av dessa fåglar var två gam la (e tt par som hade häckat på
Tallmossen) och fem unga individe r.
Havsörnarna flyge r gärna i de varma luftströmmar som bildas öve r
plantskogen på projek tom råde t. De på om råde t obse rve rade havsörnarnas
flyghöjde r varie rade mellan cirka 80 och 300 me te r, men då fle ra örnar var
närvarande k unde de med luftströmmen stiga till en betydligt högre höjd.
Dessutom är havsörnarna intresse rade av Kalvskärsträske t väste r om
projek tom råde t. Här utgör de häckande och rastande sjöfåglarna en e ventue ll
födokälla. Två gånge r obse rve rade man att en ung havsörn jagade vid gölen.
En vik tig daglig födoplats för havsörnen är de närbe lägna Kalvskärsgrynnorna.

Bild 7.38. En havsörn på Bredskäret i en gammal länkmast.
Sk räntärna (Sterna caspia)
Sårbar (VU)
Häckande sk räntärnor förekomme r inte inom den planerade vindk raftsparke ns
ve rkningsom råde . De närmaste av artens häckningsplatse r ligge r i R önnskärs
skärgård på några kilome te rs avstånd från projek tom råde t. Enstaka
sk räntärnor som sök te föda konstate rades i inne rvikarna på Bredhällan cirka
fem gånge r i samband med kartläggninge n av häckningen i maj–juni.
Sk räntärnorna kom från sydväst, dvs. från skärgården.
Gransångare (Phylloscopus collybita)
Sårbar (VU)
I Kvarke n är gransångaren fortfarande en rik ligt häckande art som föredrar
re lativt frodiga
blandskogar. På
Be rgö är gransångare n allmänt
förekommande. Inom projek te ts ve rk ningsom råde sjöng uppskattningsvis
cirka 10 gransångare . Längs den plane rade k raftledningssträckningen och i
närhe ten av denna räknades 20 gransångarre vir. Arten påträffades bland
annat väste r om Lundvik i Molpe, söde r om Ste nlund, väste r om Öste rlund
och inom Bjurnäsom råde t.

Fortum P ower and Heat O y
FCG Finnish Consulting G roup O y

Bergö vindkraftspark
KO NSEKVENSBESKRIVNING

87

Gök tyta (Jynx torquilla)
Sårbar (VU)
Gök tytan är en fågel som häckar i hålighe te r. Unde r kartläggningarna
obse rve rades tre re vir, av vilka två fanns i närhe te n av Be rgö k yrkby och e tt
öste r om projek tom råde t.
Sk rattmås (Larus ridibundus)
Sårbar (VU)
På
Be rgö är sk rattmåsen e n
lokalt
rik ligt
förekommande
art.
Häckningskolonie rnas storlek varie rar ändå. Unde r kartläggningen av
häck fåge lbestånde t sommaren 2010 obse rve rades sk rattmåsrevir me d 50–70
par inom vindk raftsparkens närom råde . Den största sk rattmåskolonin i
närhe ten finns utanför Pe risgrund, där man enligt en försik tig uppskattning
obse rve rade me r än 1 000 individe r.
Silltrut (Larus fuscus)
Sårbar (VU)
Arten häckar inte i närhe te n av projek tom råde t. Ett tiotal häckande par finns i
de n närliggande skärgården.
Gök (Cuculus canorus)
Nära hotad (NT)
Göken gol på skogsom råde t me llan Stenlund och Öste rlund, cirka 200 me te r
från den plane rade k raftledningsgatan. Inom projek te ts ve rkningsom råde
finns fyra re vir.
Orre (Tetrao tetrix)
Art som upptas i bilaga I till fågeldirektivet, nära hotad (NT)
O rre n är e n vanlig häck fåge l i Kvarkens skärgård. På Be rgö är förekomsten av
orrar re lativt riklig. På projek tom råde t finns fle ra orrspe lsplatse r, bland annat
i Storfurusans plantskog på projektom råde t pågick ett orrspe l med 3–5
orrtuppar unde r cirka e n ve cka. I spele t konstate rade s också e n orrhöna.
O ckså kärren inom projektom råde t lämpar sig väl för orre n. I te rrängen
mellan Storfurusan, Tallmosse n och de n gam la pälsfarme n obse rve rades e tt
fem tal spe lande orrtuppar. I närhe ten av pälsfarmen obse rve rades två ätande
orrhönor. De e nstaka orrtupparna bytte tydlige n spelplats fle ra gånge r, och
därför är de t svårt att ge en exak t uppskattning av antale t. Inom
projek tom råde t fanns de t troligtvis cirka 10 orrtuppar och 2–5 orrhönor.
Tornfalk (Falco tinnunculus)
Nära hotad (NT)
Arten obse rve rades längs den plane rade k raftle dningsgatan i Malax.
Stensk vätta (Oenanthe oenanthe)
Nära hotad (NT)
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Stensk vättan är en allmänt häckande art i synne rhe t på de ste niga strände rna
och ste nrösena k ring åk rarna.
Törnskata (Lanius collurio)
Två törnskate re vir obse rve rades. De ssa fanns på Hallörsgrynnan (par) och på
Tallörsbådan (hanne ).
Järpe (Tetrastes bonasia)
Bilaga I till fågeldirektivet
Längs k raftle dningsgatan gjordes tre obse rvatione r av arte n. Inga järpar har
konstate rats på Be rgö.
Trana (Grus grus)
Art som upptas i bilaga I till fågeldirektivet.
En obse rvation som tyde r på häckning gjorde s i Norra Kalvskärsvik, på cirka
en kilome te rs avstånd väste r om projek tom råde t. Dessutom rörde sig e tt
tranpar i den omedelbara närhe te n av projek tom råde t, väste r och norr om
de tta. Häck ning kan inte helt och hålle t uteslutas. Paret trivdes för de t mesta
vid Kalvskärsträsket och vid vassruggen på de n sydvästra stranden av
Tallörsbådan.
Sångsvan (Cygnus cygnus)
Art som upptas i bilaga I till fågeldirektivet.
Ett häckande par finns vid Kalvskärsträske t i närheten av projek tom råde t.
Boe t finns på en lite n ö mitt i gölen. Parens honor flög fle ra gånge r pe r dag till
Tallörsbådan för att äta. De flög på m ycke t låg höjd genom de norra de larna
av projek tom råde t. Häckande sångsvanar obse rve rades inom projek tom råde t,
men i övrigt var obse rvatione rna av hur de rörde sig inom om råde t fåtaliga.
Några sångsvanar som inte häckade obse rve rades på om råde t BredhällanTallörsbådan, och cirka 20–30 individe r på kustom rådena söde r och väste r om
projek tom råde t.
Fisk tärna (Sterna hirundo)
Art som upptas i bilaga I till fågeldirektivet.
Endast ett fåtal fisk tärnor häckar i tärnkolonie rna på Be rgö.
Silve rtärna (Sterna paradisaea)
Art som upptas i bilaga I till fågeldirektivet.
Ett rik ligt antal silve rtärnor häckar på Be rgöom råde t. I de största
tärnsamhälle na vid strände rna på Be rgö häckar 100–200 silve rtärnor.
Silve rtärnorna rör sig mellan häckningsskäre n och inne rvikarna då de söke r
föda. Särsk ilt många silve rtärnor rörde sig på de västra och södra de larna av
projek tom råde t, varifrån fåglarna förflyttade sig till Tallörsbådan för att fiska.
De t största antale t sam tidigt obse rve rade silve rtärnor på Tallörsbådan
uppgick till cirka 70.
Ljungpipare (Pluvialis apricaria)
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Art som upptas i bilaga I till fågeldirektivet.
Ljungpipare har unde r häck ningstiden inte obse rve rats på Be rgö. I De rmossen
i Malax kommun påträffades e tt ljungpiparpar.
Grönbena (Tringa glareola)
Art som upptas i bilaga I till fågeldirektivet.
En obse rvation gjordes på Be rgö, väste r om Kalvskärsträske t. Inom de t
plane rade k raftledningsom råde t obse rve rade s e tt re vir i De rmossen i Malax
kommun.
Be rguv (Bubo bubo)
Art som upptas i bilaga I till fågeldirektivet.
En be rguv obse rve rades en gång inom projek tom råde t. O bse rvationen gällde
en jagande individ. Inom Väste rbyom råde t på Be rgö hördes unde r fle ra
k vällar hur e tt be rguvspar spe lade , och därför kan de t antas att arten häckar
på ön. Då be rguve n jagar rör den sig på e tt m ycke t stort om råde , också inom
de t plane rade om råde t för vindk raftsparke n.
Spillk råka (Dryocopus martius)
Art som upptas i bilaga I till fågeldirektivet.
Inom projek tom råde t finns e ve ntue llt e tt re vir på de södra delarna av
om råde t.
7.13.2 Bottenfauna och fisk bestånd
De t finns ingen exak t information om bottenfaunan i havsom råde t me llan
Be rgö och Bre dskäre t. De t kan ändå antas att de n i huvuddrag är likadan som
vid den obse rvationsplats för bottenfauna som re gistre rats i databasen He rtta.
Denna plats ligge r me llan Be rgö och Söde rste narna. De arte r som
obse rve rades 2009 omfattar bland annat öste rsjömussla (Macoma balthica),
nyzeeländsk tuse nsnäcka (Potamopyrgus antipodarum), havsborstmask
(Marenzellaria viridis), vitmärla (Monoporeia affinis), fjäde rm ygglarve r och
fåborstmaskar (He rtta 2010).
På bottne n av de djupare havsom rådena påträffas e ventue llt också
ishavsgråsuggor (Saduria entomon). På grund av de m indre vattendjupen
förekommer sannolik t ändå inga elle r få ishavsgråsuggor på Be rgöom råde t.
I Kvarke nom råde t förekommer rik ligt med grunda och sk yddade vikar som är
vik tiga för m ånga fiskarte r. Inom om råde t påträffas totalt cirka 40–50
fiskarte r. Den vik tigaste rarite ten i Kvarke ns fiskbestånd är den hotade harre n
som leke r i have t och som inte förekommer på något annat ställe än inom
Kvarkenom råde t (Urho & Le htonen 2008, Forststyre lsen 2009).
I havsom rådena i närhete n av Be rgö och Bredskäre t är de fiskarte r som
påträffas mest allmänt sik, abborre, gädda, öring, sill, mört, braxen och lake .
Lek- och nätfiskeom råde n som k lassifice rats som be tydande finns inte i den
omede lbara närhe ten av sundet me llan Be rgö och Bredskäre t (Miljöm iniste rie t
2004). Sannolik t har åtminstone bland annat strömming, gädda, abborre och
mörtfiskarna lokala lekom råde n i näromgivninge n.
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7.14 Skyddsområden
De t finns inga skyddsom råde n inom projek tom råde t. På den norra dele n av
Be rgö (Slåtskärre t på Långön) finns fastighe te n 475–405-31-3 som förvaltas
av staten och som har värvats för natursk yddsändamål. Objekte t ligge r på
cirka 4,2 kilome te rs avstånd från projek tom råde t.
I närhe ten av Be rgö ligge r fle ra sk yddsom råden, av vilka de närmaste är
Naturaom råde na
i
Kvarkens
skärgård
(om råde t
ingår
även
i
strandsk yddsprogrammet) och UNESCO :s världsarvsobjekt i Kvarke ns
skärgård.
7.14.1 Natura 2000-om råden
De närmaste objekte n som hör till Naturaom råde t Kvarkens skärgård
(FI0800130, SPA/SCI) ligge r på
cirka 2 kilome te rs avstånd från
projek tom råde t. Natura 2000-om råde t Kvarkens skärgård omfattar e n
vidsträck t zon av yttre skärgård på sammanlagt sex kommune rs om råde och
anslute r till sk yddsom råden på den sve nska sidan. Delar av Natura 2000om råde t Kvarkens skärgård har fridlysts som naturskyddsom råde n på privat
mark . Avsik ten är i fram tiden att ombilda huvuddelen av markom rådena i
Naturaom råde t som natursk yddsom råden i enlighet med naturvårdslagen.
Karak te ristisk t för Kvarkens skärgård är den biologiska och geomorfologiska
mångfalden och småskalighe ten. Vattne ts mede ldjup är unde r 10 me te r.
Strände rna är låga, block rika och ste niga. I skärgårde n se r man på många
ställen hur småvikar blir små gölar och hur ve ge tationen tar öve r land som
höjs.
På öve r 10 kilome te rs avstånd från projektom råde t ligge r Naturaom råde t
Pe talax åmynning (SPA/SCI). Till Naturaom råde t Pe talax åm ynning
(FI0800054) hör åmynninge n i Pe talax , som har e tt re lativt lite t
avrinningsom råde , med sina strandlundar, sam t Ö fjärden, som är en rätt liten
glosjö norr om åm ynningen. Största de len av Naturaområde t Pe talax
åm ynning ingår även i de t nationella sk yddsprogrammet för fåge lvatten
(Petalax åmynning, LVO100218).
Åmynninge ns fåge lbestånd är rätt mångsidigt. Känne te ck nande för de t är i
synne rhe t vadare . Vidsträck ta sandiga strandängar har tidigare varit e tt
karak te ristisk t drag för Pe talax åm ynning, me n under de se naste tide rna har
de i hög grad blivit vassbe vuxna. Stora sammanhängande strandskogzone r är
e tt annat typisk t drag för om råde t i åmynninge n. De är på många ställen
m ycke t frodiga och naturliga löv- och blandskogslundar som bebos av mindre
hack spe ttar.
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7.14.2 UNESCO:s världsarvsobjekt
Gränsen för Kvarkens skärgård, som hör till UNESCO:s världsarvsobjek t,
ligge r på cirka 2 k ilome te rs avstånd från de plane rade vindk raftve rken (bild
7.40.). Kvarkens skärgård upptogs i juli 2006 som de t första naturobjek tet i
Finland på UNESCO :s världsarvslista.
Kvarkens skärgård och Höga kuste n i Sve rige bildar e tt gemensam t
världsarvsobjek t för två state r. Den låglänta moränskärgården i Finland och
de branta klippstrände rna i Sve rige ge r tillsammans e n komple tt bild av
landhöjningsfenomene t, som orsakats av den för 10 000 år sedan avslutade
istiden, och av dess inve rkan på naturen och k ulturen. Landhöjningen pågår
fortfarande (cirka 8 m illimete r pe r år), och därför är om råde t e tt unik t
exempel på e tt landskap som är i konstant förändring. De n sammanlagda
landytan av Kvarke ns skärgård ökar årligen med cirka 100 hek tar. De
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vik tigaste geologiska formatione rna i om råde t är De Gee r- och Rogenmoräne rna, som ligge r vinke lrätt mot inlandsise ns röre lse rik tning.
7.14.3 Om råden som ingår i strandsk yddsprogrammet
Av om rådena som ingår i strandsk yddsprogrammet i närhe ten av Be rgö och
projek tom råde t har Halsön-R önnskären-Norrskär (R SO100058, avstånd från
projek tom råde t cirka 1,5 k ilomete r) och Torgrunds skärgård (R SO100057,
avstånd från projek tom rådet cirka 12 kilome te r) i stort se tt samma
utbredning som Naturaom rådena Kvarkens skärgård och Pe talax åmynning.
I strandsk yddsprogramme t ingår sammanlagt 127 strandom råden av
riksintre sse med tanke på natursk ydde t. Det grundläggande måle t för
strandsk yddsprogrammet är att be vara om rådena i programmet obebyggda
och i naturtillstånd. Avsik ten är att i vårt land skapa e tt nätve rk av
sk yddsom råden som repre sente rar den regionala och typspe cifika variationen
i vår havs- och sjönatur och tryggar biotope rna för de organismarte r som
anpassat sig till vår havs- och sjömiljö.
7.14.4 Om råden som ingår i sk yddsprogrammet för fågelvatten
De t närmast Be rgö be lägna om råde som ingår i sk yddsprogrammet för
fågelvatte n är Halsö vikar (Lagnan, Rotöre n-Hålbådan, LVO 100212), som
ligge r cirka 9 k ilomete r från projek tom råde t. På cirka 12 kilome te rs avstånd
från projektom råde t ligge r Pe talax åm ynning, Öfjärden (LVO100218).
7.14.5 FINIBA-om råden
FINIBA-om rådena (Finnish Important Bird Areas) är vik tiga fåge lom råden i
Finland. Om råde na har valts ut utifrån kartläggningar som gjorts av Finlands
miljöcentral och BirdLife Finland. FINIBA-projekte t är inte e tt sk yddsprogram ,
men största dele n av FINIBA-om råde na hör till sk yddsprogrammet för
fågelvatte n e lle r till förslage t till Natura 2000-nätve rke t.
FINIBA-om råde t Kvarke ns skärgård (bete ckning 730001) går längs Be rgös
västra och norra strände r på några k ilome te rs avstånd. FINIBA-om råde t
Kvarkens skärgård har en total areal på 223 652 hektar och de t ligge r på
Vasa, Nykarleby, Malax , Korsholm och Vörå-Maxmo kommune rs om råden.
Om råde t ingår även i Finlands inte rnatione llt vik tiga fågelom råden (IBA). De ss
IBA-be te ckning är FI045.
Molpe s de lom råde, som hör till FINIBA-om rådet Grynnorna öste r om Halsön
(be te ckning 730039), ligge r cirka 1,2 k ilomete r norr om de n plane rade
k raftle dningslinjen. Själva grynnorna öste r om Halsön ligge r söde r om
k raftle dningslinjen på cirka 2,5 k ilomete rs avstånd. O bjek te ts k rite riearte r är
be rgand och sothöna.
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Bild 7.40. Områden i projektets näromgivning som hör till skyddsprogram
samt UNESCO:s världsarvsobjekt Kvarken.
7.14.6 Andra värdefulla naturobjek t
På södra dele n av projek tom råde t finns Tallmossens strandängslika gräsoch starrkärr, vars vege tation består av bland annat följande arte r:
sjöfräken, vass, brunrör, vatte nklöve r, lappljung, tranbär, jungfru Marie
nyck lar, tuvtåte l och kärrviol. De t dom ine rande trädslage t är glasbjörk . Bland
dessa finns också några granar. Vege tationen är m ycke t anspråkslös för e tt
gräs- och starrkärr, men objek te t urskiljs k lart bland de andra kärren i
omgivninge n. Gräs- och starrkärren hör till örtkärre n som i hela Finland är e n
sårbar naturtyp (VU) och i Södra Finland en starkt hotad (EN) naturtyp
(R auno m.fl. 2008). Objek te t är lokalt värdefullt.
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Bild 7.41. Andra värdefulla naturobjekt i närheten av vindkraftsparken.
På den m itte rsta de len av projektom råde t finns dessutom e tt lite t, cirka 1,6
hek tars inslag med gammelskog vars tillstånd liknar naturtillstånd. Här
obse rve rades bland annat k närot (bild 7.42). De gam la granskogsdomine rade
friska moarna är i Finland en sårbar (VU) och i Södra Finland en livsk raftig
(LC ) naturtyp. Enligt utredninge n av fladde rmöss används skogen av de
nordiska fladde rmössen. På lokal nivå har objek tet be tyde lse med tanke på
natursk ydde t.
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Bild 7.42. Knäroten är en orkidéart som växer i gamla granskogar.
I Be rgös de lge ne ralplan har Kalvskärsträsket anvisats som SL-om råde (SL2,3) och e tt lite t MY-om råde finns öste r om projek tom råde t. Kalvskärsträske t
är en lite n landskapsmässigt sammanhängande göl med kärrstrände r.
Objekte t är med tanke på fåge lbestånde t och vege tatione n be tydande .
I den gällande strandde lge ne ralplanen för Be rgö har följande anvisats som
MU-1-om råde : Om råde t Tallörsbådan och Murgrundsviken. Följande små öar
har anvisats som SL-om råde: Hålörsgrynnan, Kalvskärsgrynnorna och JonaMattas grynnan.
I den havsnära delgene ralplane n för Be rgö har fle ra små MY/s-om råden
anvisats på Granö strandom råde , och Kalvskärsgrynnorna har marke rats med
en luo-ante ckning och ön som MY/s-om råde.
På Molpes gene ralplaneom råde har k raftledningen dragits genom e tt MYom råde .
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BESKRIVNING A V BEDÖMNINGSA RBETET
I e tt förfarande e nligt MKB-lagen granskas projek tets öve rgripande
konsekve nse r
för
människorna,
miljöns
k valite t
och
tillstånd,
markanvändninge n och naturre surse rna samt på de ras inte rak tion (Bild 8.1.).

Bild 8.1. Miljökonsekvenser som bedöms enligt MKB-lagen.
De ovan prese nte rade konsek vense rna pre cise ras i samband med MKBförfarande t separat för varje projek t. Själva m iljökonsek vensen de finie ras
som e tt tillstånd där e tt objek t som finns på projek tom råde t e lle r de ss
närmaste omgivning förändras unde r byggande t e lle r drifte n (= konsek vens).
I MKB-förfarande ts bedömningsskede har man identifie rat de konsek vense r
som ska bedömas genom att analyse ra de åtgärde r som k rävs unde r
byggnadsskede t och driftske det för att ge nomföra vindk raftsprojek te t på
Be rgö (projek tbesk rivning stycke 4), samt de ras potentie lla konsek vense r för
miljöobjek t (tabe ll 8.1). Mycke t små e lle r obe tydliga konsek vense r har i de tta
skede ute lämnats och de komme r inte att tas med i bedömninge n unde r den
egentliga MKB-bedömningsskede t. Objek t som projek tet enligt uppskattning
inte komme r att påve rka i betydande grad är t.ex . grundvatten, jordmån och
be rggrund. Åtgärdsanalysen har pre cise rats efte r MKB-programmet.
8.1.1 Karak tärise ringen av en konsek vens och fastställande t av dess be tyde lse
Konsekve nse rna och skillnade rna mellan dem har beskrivitss i huvudsak i ord,
som åskådligjorts me d bilde r och tabelle r. I anslutning till bedömningen
de finie ras varje konsek vens med k rite rie r som utve ck lats utifrån IEMA (2004).
Enligt dem de finie ras egenskape r hos e n konsek vens på följande sätt:
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Tabell 8.1. Miljökonsekvenser som har identifierats i åtgärdsanalysen. Om en
planerad åtgärd väntas medföra konsekvenser för ett objekt på
projektområdet eller i dess omgivning, har man satt ett kryss i rutan.
bearbetning av terrängen i
vindkraftsparken och elledningen

byggande av bygg- och
underhållsvägar och färjfästet

bearbetning av terrängen i
vindkraftsparken och elledningen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x

bearbetning av terrängen i
vindkraftsparken och elledningen

byggande av bygg- och
underhållsvägar och färjfästet

x

byggande av bygg- och
underhållsvägar och färjfästet

bearbetning av terrängen i
vindkraftsparken och elledningen

buller
s kugga
luftkvalitet
klimat
vattenkvalitet
fågelbestånd
övrig fauna
vegetation
biotoper
s kydds områden
männis kornas välfärd
markanvändning
näringar
lands kap
fornlämningar
naturres urs er

I drif tskedet

byggande av bygg- och
underhållsvägar och färjfästet
Den sociala
och socioekonomiska
miljön

Den
levande
miljön

Den fysiska
miljön

I byggnadsskedet

x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

Miljökonsek vense rnas be tyde lse har be dömts efte r att konsek vense rna har
besk rivits bl.a. utifrån de ege nskape r som nämns ovan. Be tyde lsen av e n
konsekve ns definie ras med fyra kate gorie r:

8.1.2 Jämföre lse av alte rnativen
Som me tod för jämföre lse av alte rnative n har en s.k. spe cifice rande me tod
använts, som be tonar e n beslutsfattning som utgår från olika värdemässiga
utgångspunk te r. Be tyde lse n av de olika alte rnativens inte rna konsekve nse r av
olika type r har inte jäm förts, e fte rsom vik ten av varje ensk ild konsek venstyp i
förhållande till e n annan konsek venstyp i många fall är alltför värdebe tonad
och inte kan fastställas med positivistiska me tode r.
Me d denna me tod kan man ta ställning till de olika alte rnativens miljömässiga
ge nomförbarhe t, men inte fastställa de t bästa alte rnative t. Beslute t om de t
bästa alte rnative t fattas av dem som bestämme r om de t ak tue lla projek te t.
De bedömda konsekve nse rna och sk illnade rna mellan de olika alte rnativen
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har prese nte rats i en tabe ll i syfte att göra de t lättare att jämföra
alte rnativen.
8.1.3 Begränsning av de granskade om rådena
Projek te ts konsek ve nsom råden har blivit uppskattade utifrån konsek vense rnas karak tär (bild 8.2). I samband med bedömningen de tta projek t kan
konsekve nsom råde t varie ra från cirka 50 mete r upp till 30 k ilomete r. Nedan
pre sente ras
de
av projek te ts konsekve nsom råden
som
bedöm ts.
Konsekve nse r som till sina e genskape r inte lämpar sig för begränsning har
ute lämnats här (t.ex. konsek ve nse rna för k limate t).
Bullerkonsekvenser har granskats för he la den sydvästra dele n av Be rgö, på
cirka 1,5 km avstånd från vindk raftsom råde t. Konsekvensom råde ts
uppskattning base rar sig på modelle ringen som utförts på vindk raftsve rke ns
bulle r.
Skuggbildning har granskats för projek tom råde ts omgivning på e tt avstånd på
2,5 km . Konsek vensom råde ts uppskattning base rar sig på modelle ringen som
utförts på vindk raftsve rkens skuggbildning.
Konsekvenserna för fåglar har bedöm ts från både projek tom råde t och
e lle dningsom råde t samt de ras omgivning med fokus på värdefulla
fågelom råden. De t direk ta konsek ve nsom råde t för flyttfåglar, häck fåglar sam t
vilande fåglar som äte r e lle r rastar har e n diame ter på max imalt 10 km.
Konsekvenserna för naturen har i första hand bedöm ts från byggplatse rna och
de ras närmaste omgivning. Vid granskninge n av konsek vense rna har de
värde fulla naturobjek ten i omgivningen beak tats, samt de särskiljande dragen
hos de i om rådet e ventue llt förekommande hotade arte rna e lle r arte rna som
k räve r särskilt skydd, sam t de ras k rav på le vnadsm iljön.
Konsekvenserna för skyddsområden har bedöm ts genom att granska de
om råde n där konsek vense r från projekte t kan motive rat uppstå. De t finns
inga sk yddsom råden i projek tom råde t e lle r i k raftledningsom råde t. De
närmaste de larna av Natura 2000-om rådet Kvarken ligge r på ca 3 km från
projek tom råde t och stora de lar av om råde t ligge r 10–20 från projek tom råde t.
Om råden som ingår i sk yddsprogram och UNESCO :s världsarvsobjekt ligge r
på ca 2 km avstånd.
Granskningen av konsekvenserna för landskapet har utsträck ts till he la de t
om råde där vindk raftsparken i prak tiken kan ses med människoögon. De tta
inne bär e n radie på 20–30 km.
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Bild 8.2. Vindkraftsparkens distanszoner.
Kulturhistoriska objekt har granskats separat för varje byggplats. Tillsammans
med ex pe rte r och myndighe te r har möjliga värdeobjek t, såsom fornm innen
granskats.
Markanvändningen har granskats för konsekve nse r som be gränsar e lle r
förändrar markanvändningen på Be rgö och i dess närmaste omgivning.
Konsekvenser för trafik har i huvudsak inrik tats på Be rgö- och Sjövägen sam t
på den byggnads- och unde rhållsväg som anläggs på projek tom råde t.
Konsekve nse rna för ytvattnen be döms i huvudsak för de t om råde där
k raftle dningen läggs i vattne t me llan Be rgö och Bredskäre t sam t de t gam la
färjfäste ts om råde . Bedömningen har spe cie llt bedöm ts där de mest
be tydande konsek vense rna för vattenk valite te n kommer att ske, alltså i
om råde n där k raftledninge n komme r att muddras i bottense dimente n och
färjfäste ts möjliga muddringsställen.
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Konsekve nse r för människan har granskats i huvudsak med tanke på
pe rmanent bosatta invånare , fritidsinvånare och människor som använde r
omgivninge n för rek reation. Konsekve nsom råde t begränsas således till öarna
Be rgö och Bredskäre t och de omgivande vatte nom rådena sam t på fastlande t
till k raftledningslinjens närhe t, t.ex . till Molpe by och de södra delarna av
Pe talax ce ntrum .
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KONSEKVENSER FÖR DEN ICKE-LEVA NDE MILJÖN
Bullereffekter

9.1.1 Konsekve nsmekanisme r
I byggskede t uppstår bulle rk onsek vense r bland annat av byggarbe tena för
vägarna, vindk raftve rke n, färjehamnen och k raftledningen. Unde r projek te ts
drifttid orsakar rotationen av vindk raftve rke ns rotorblad ae rodynamisk t bulle r.
De t bulle r som är typisk t för ett vindk raftve rk (sk iftande ”brus”) orsakas av
rotorblade ts ae rodynam iska ljud, som uppstår då rotorblade t passe rar masten
och vingens ljud re flek te ras från torne t, och å andra sidan bildar luften som
pre ssas ihop mellan torne t och rotorblade t e tt nytt ljud. Ett visst bulle r
orsakas även av de e nskilda delarna i systeme t för elproduktionen, me n på
grund av bruse t från rotorblade n hörs de t inte (Di Napoli 2007).
Bulle rspridningen i omgivningen har varie rande karak tär och be ror bland
annat på vindens rik tning sam t dess hastighe t och tempe ratur på olika höjde r.
Bullre ts hörbarhe t be ror till stor de l på nivån på bak grundsbullre t.
Bakgrundsbulle r orsakas bland annat av trafiken, vinden (vinde ns e get sus
och trädens sus) och vågornas brus från have t.
9.1.2 Utgångsdata och me tode r
Vid utarbe tningen av modellen för bulle rnivåe rna användes programme t
SoundPLAN 7.0 för bulle rbe räkning där en nordisk beräkningsmodell för
industribulle r tillämpas, och som utgångsdata användes de värden för
bulle rem ission från vindk raftve rk som gavs av tillve rkarna av vindk raftve rken
W inwind 3 MW och Repowe r 5 MW (3 MW LWA 105,7 dB och 5 MW LW A 106,0
dB). Bulle rem issione rna för de använda vindk raftve rken har e rhållits från
W indpro-programme t. I utarbe tningen av bulle rmode lle n valdes vindhastighe te n 8 m/s. Vid svagare vindhastighe te r avtar bullre t från vindk raftve rken,
och likaså bakgrundsbullre t i naturen. Då vindhastighe ten ökar blir bullre t från
vindk raftve rken k raftigare, men då vindhastighe ten är högre än 10 m /s är
bakgrundsbullre t i miljön redan så k raftigt att det dränke r bullre t från
vindk raftve rken.
I utarbe tningarna av bulle rmodellen har havs- och vattenom råde n antagits
vara ak ustisk t hårda och alla landom råden ak ustisk t m juka. Trädbestånde ts
effek t har inte beak tats.
Resultaten av utredningen har illustre rats med hjälp av så kallade
spridningskartor, där spridningen av bullre t prese nte ras i form av k urvor för
mede lnivån enligt valda parametrar för utgångsvärdet med e tt inte rvall på
5 dB.
Bulle rkonsek ve nse rna bedömdes av m iljöex pe rt DI Matti Manninen hos FC G
Finnish Consulting Group Oy.
Riktvärden för buller
Bulle rbekämpningen styrs i Finland av rik tvärden för bulle rnivåe r enligt
Statsråde ts beslut SRb 993/1992. De ak tue lla rik tvärdena presente ras i tabe ll
9.1.
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Tabell 9.1. Allmänna riktvärden för medelljudnivån på buller vid de objekt
som påverkas (SRb 993/1992).
Konsekvensobjekt

Dag

(7−22)

Natt (22−7)

Utomhus
Bostadsom råden, rek reationsom råde n i
tätorte r e lle r i de ras omedelbara närhe t
och om råde n avse dda för
vårdinrättningar e lle r läroanstalte r

55 dB

50 dB

1) 2)

Fritidsbostadsom råden,
campingom råden, rek reationsom råden
utanför tätorte rna och
natursk yddsom råden

45 dB

40 dB

3) 4)

Bostads-, patient- och inkvarte ringsrum

35 dB

30 dB

Unde rvisnings- och möteslokalite te r

35 dB

-

Affärs- och kontorslokalite te r

45 dB

-

Inomhus

1) I nya områden tillämpas dock riktvärdet 45 dB för bullernivån nattetid.
2) Riktvärdet för nattetid tillämpas dock inte i områden avsedda för läroanstalter.
3) Riktvärdet för nattetid tillämpas inte i sådana naturskyddsområden som under natten inte
allmänt används för vistelse eller naturobservationer.
4) I områden med fritidshus inom tätorterna kan dock riktvärdena för bostadsområden tillämpas.

Ljudstyrka
Ljudstyrkan anges i e nhe ten de cibel (dB). De cibe lskalan är logaritmisk, pre cis
som människoörat. De cibelsiffran följs ofta av e nheten A, vilke t innebär att
ljude ts frek ve nsförde lning vägs så att de t motsvarar människoörats reak tion
på ljude t.
Ne dan följe r exempe l på olika ljuds de cibelnivåe r:
140 dB
130 dB
100–120 dB
90 dB
80 dB
70 dB
60 dB
50 dB
40 dB
30 dB
20 dB

Jetplan
Smärttröske l
Rockkonse rt
Passe rande långtradare
Livligt trafike rad gata
Bulle r i e tt fordon
Högröstad diskussion
Dämpad diskussion
Bakgrundsbulle r hemma
Viskning (1 m )
Armbandsur (1 m )

Hur bullret upplevs
Bulle r är e tt ljud som en människa uppleve r som oangenäm t elle r störande .
Hur bulle r upple vs är dock subjek tivt. Samma ljud kan be roende på
situatione n e lle r tidpunk ten utgöra bulle r, be tyde lse löst e lle r till och med
njutbart ljud. Bullre t blir me r störande då dess styrka varie rar. Kraftigt
störande bulle r kan dock även ge upphov till hälsoskador. Bullre t stör också
naturmiljön, me n man känne r inte närmare till konsek vense rna för
organisme rna.
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Till sin karak tär är bullre t från e tt vindk raftve rk inte stötvist e lle r smalbandigt.
Ljudstyrkan varie rar e nligt väde rleksförhållandena. Ljude t är k raftigast då
vinde n blåse r i rik tning från vindk raftve rke t och m ycke t svagare i motvind.
Mycke t nära vindk raftve rken kan de t ljud som produce ras av e tt enskilt blad i
vindk raftve rke t ursk iljas.
I unde rsökningar som genomförde s unde r 1970- och -90-tale n note rade man
att antale t människor som upple ve r bullre t som m ycke t störande står i
proportion till ljudnivån. C irka 5–10 procent av människorna upple ve r såle des
e tt bulle r på 55 dB som m ycke t störande och e ndast cirka 5 procent upple ve r
e tt bulle r på 45 dB som m ycke t störande . Allt fle r upple ve r bullre t som
störande då ljudnivån blir högre än 60 dB.

Bild 9.1. Störande inslag av buller.
9.1.3 Konsekve nse r av vindk raftsparken
Unde r byggande t orsakas bulle r av grävmask ine r, lyftk ranar, fordonstrafik och
byggve rksamhe t (exempe lvis ljude t som uppstår då gjutformarna spikas
samman och vindk raftve rke n reses). De t bulle r som uppstår unde r byggande t
av vindk raftve rken kan jämföras med bullre t som uppstår då e tt hus byggs,
trots att de t omfattar fle r transporte r (cirka 8–20 laste r) och lyftningar.
Bulle rkonsek ve nse rna unde r byggnadsskede t kan anses vara m ycke t lokala
och ringa. De t me st be tydande ljude t orsakas av byggande t av vägnäte t och
fundamente n. I de tta skede är bullre t impulsartat.
Bullre t unde r byggnadsskede t kan jämföras med de t ljud som e n bil som
passe rar på 100 mete rs avstånd från byggplatse n ge r upphov till. Unde r
byggande t av vindk raftve rke n är bullre t dämpat och spride r sig huvudsak ligen
inom byggnadsom råde t. Ljud från enstaka byggnadsfase r kan ändå uppfattas.
Unde r byggnadsskede t öve rsk ride r bullre t inte rik tvärdena vid de närmast
liggande objekte n som utsätts för störningar. Enligt uppskattningen inle ds
byggande t hösten 2011 och avslutas i de cembe r 2012.
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En
mode ll som
inte
omfattar bakgrundsbullre t
utarbetades
för
konsekve nse rna unde r vindk raftve rke ns drift. Utifrån be räk ningsre sultaten
kan de t konstate ras att bullre t i alternativ A LT1 är m ycke t lokalt. Den zon
där bullret är 50−55 dB ligge r på cirka 100 mete rs avstånd från
vindk raftve rken (bild 9.2). Zonen med den lägsta decibe lstyrkan, dvs. 40–45
dB, sträcke r sig, bl.a. be roende på mark ytans former, till högst cirka 400–
500 mete rs avstånd från k raftve rken. Från k raftve rke n norrut och väste rut
sträcke r sig bullre t på 40–45 dB ställvis även till kusten, på cirka 800 mete rs
avstånd. Kusten är obebyggd på de ssa platse r.

Bild 9.2. Bullerspridningen i alternativ ALT1. De stadigvarande bostäderna har
märkts ut med röda punkter och fritidsbostäderna med gröna punkter.
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De objek t som ligge r närmast och som drabbas av störningar är i de tta
sammanhang fritidsbostäde r som ligge r på knappt e n kilome te rs avstånd från
vindk raftsparken, på den sydvästra stranden. De t finns några byggnade r på
motsvarande avstånd, sydost och nordost om parken. Enligt modellre sultaten
komme r den genomsnittliga bulle rnivån vid de närmaste fritidsbostäde rna att
vara lägre än 40 dB. Vid de närmaste stadigvarande bostäde rna ligge r den
be räk ningsmässiga bulle rnivån också unde r 40 dB. De be räkningsmässiga
bulle rnivåe rna öve rstige r inte rik tvärdena för dagtid och nattetid vid de
stadigvarande bostäde rna och fritidsbostäde rna.

Bild 9.3. Bullerspridningen i alternativ ALT2. De stadigvarande bostäderna har
märkts ut med röda punkter och fritidsbostäderna med gröna punkter.
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Även i alternativ A LT2 är bullre t m ycke t lokalt. Bulle r unde r 55 dB spride r
sig inte längre än cirka 100 me te r från vindk raftverke n (bild 9.3). Zonen med
de n lägsta de cibe lstyrkan, dvs. 40–45 dB, sträcke r sig (bl.a. be roende på
mark ytans forme r) till cirka 400 me te rs avstånd från k raftve rken. Från
k raftve rken norrut sträcke r sig bullre t på 40–45 dB ställvis även till kusten, på
cirka 800 me te rs avstånd. Kusten är obebyggd på denna plats.
De objek t som ligge r närmast och som drabbas av störningar är i de tta
sammanhang fritidsbostäde r som ligge r på knappt e n kilome te rs avstånd från
vindk raftsparken, på den sydvästra stranden. De t finns några byggnade r på
motsvarande avstånd sydost och nordost om parke n. Enligt modellre sultaten
komme r den genomsnittliga bulle rnivån vid de närmaste fritidsbostäde rna att
vara lägre än 40 dB. Vid de närmaste stadigvarande bostäde rna ligge r den
be räk ningsmässiga bulle rnivån också unde r 40 dB. De be räkningsmässiga
bulle rnivåe rna öve rstige r inte rik tvärdena dagtid och natte tid vid de
stadigvarande bostäde rna och fritidsbostäde rna.
De t bör obse rve ras att då bakgrundsbullre t ligge r på e n låg nivå kan ljude t
från vindk raftve rke n uppfattas vid både de närmaste stadigvarande
bostäde rna och fritidsbostäde rna. När vindstyrkan är lägre är både ljudnivån i
omgivninge n och vindk raftve rke ts utgångsbulle rnivå lägre .
I tabe ll 9.2 ges en sammanfattning av bulle rspridningen i alte rnativen ALT1
och ALT2. Värdena grundar sig på resultaten i modellen. Bullre t spride r sig
inte jämnt i omgivningen, utan omfattningen av spridningsom råde t påve rkas
av bland annat te rrängforme rna och ytans hårdhe t.
Tabell 9.2. Verkningsområdena för bullret som orsakas av vindkraftverken.
Buller dB(A ) Avstånd från kraftverket på
3 MW (m)

Avstånd från kraftverket
på 5 MW (m)

40 - 45

< 400 – 500 *

< 400 *

45 - 50

< 250

< 200

50 - 55

< 100

< 100

* 40–45 dB sträcker sig stäl lvis till kusten på cirka 800 meters avstånd.

Vindk raftve rkens bulle rnivå kan anses vara låg vid de närmaste objek ten som
utsätts för störningar. Inom de ssa om råden upple vs bullre t från
vindk raftve rken sannolik t inte som störande. Bulle rnivån i den absoluta
närhe ten av vindk raftve rken kan upple vas som störande , efte rsom bullre t där
inte längre är jämnt, utan kan ursk iljas som ljud som orsakas av de ensk ilda
rotorbladen.
9.1.4 Kraftle dninge ns konsek vense r
Unde r byggande t av k raftledningarna orsakas bulle r av grävmask ine r,
lyftk ranar (vid dragningen av luftledningar), mask ine r för kabe ldragning och
fordonstrafik . Byggande t av k raftle dningarna kan besk rivas som så kallat
rörligt byggande där byggplatsen he la tide n förflyttas. Unde r byggande t är
ljude t huvudsak ligen typiskt för anläggningsve rksam het, dvs. ljud från
grävmask ine r och fordonstrafik .
Bulle rkonsek ve nse rna unde r byggande t av k raftledningarna kan anses vara
lokala och kortvariga, efte rsom byggplatsen förflyttas inom en m ycke t kort
tid, i genomsnitt inom några dagar förbi de t objek t som utsätts för störningar.
Inom e tt avstånd på cirka 100 me te r från k raftledningen kan byggande t
orsaka störningar vid objek t som ligge r längs k raftle dningen, i synne rhe t på
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de n södra de len av Be rgö, de norra och södra delarna av Bredskäre t, på
strandom råde na i Molpe sam t längs Strandvägen i Pe talax . Vid dessa objek t
kan kortvariga bulle rolägenhe te r uppstå. Avståndet till dessa är ändå
tillräckligt stort för att rik tvärde t 45 dB för dagtid inte ska öve rsk ridas.
Unde r k raftle dningens driftskede ge r den transformator för höjning av
spänninge n som finns på vindk raftsparkens om råde upphov till en de l
lågfrek vent sus. De tta hörs i den omede lbara närhe ten av transformatorn,
men utanför parken dämpas de t och blir icke-hörbart.
Luftledningen på 110 k V ge r unde r driften upphov till så kallat koronaljud, i
synne rhe t vid fuktigt väde r. Koronaljude t är e tt relativt högfrek vent pipande
ljud som hörs tydligast unde r öve rföringslinjen vid stolparna där de t
unde rsk ride r 45 dB. Detta ljud dämpas och blir icke-hörbart inom e tt avstånd
på mindre än 100 me te r.
Me dan jordkablarna och luftle dningarna dras är bullre t av samma typ, så
sk illnade rna me llan de olika alte rnativen har att göra med coronabullre t unde r
drifttiden.
9.1.5 De t sammanlagda bullre t från projek tom råde t unde r vindk raftve rke ns drift
I de följande kapitlen har en expe rt gjort bedöm ningen av de sammanlagda
konsekve nse rna av vindk raftve rken, projek tom råde t och andra be tydande
ljudkällor i dess omede lbara närhe t.
Idag utgörs de vik tigaste bulle rkällorna i närhe te n av projek tom rådet av den
nuvarande trafike n på Be rgöväge n (väg 6732) sam t färjan me llan Be rgö och
Bredskäre t. Be rgöväge n går sydost om projek tom råde t, och som närmast
cirka 500 me te r från vindk raftve rken. Vid projek tom råde t har Be rgövägen e n
hastighe tsbegränsning på 60 km/h. Enligt Vägförvaltninge ns Vägregiste r var
trafikmängden 387 (KVL) år 2008, varav 16 var tunga fordon (KVLR AS).
Enligt bulle rmodelle r som utarbe tats i samband med tidigare projek t spride r
sig ek vivalentnivån (L Aeq) för bullret på 40 dB från färjtrafike n inom en cirka
100 me te rs radie från färjleden. Bullre t från färjan kan sålede s be trak tas som
obe tydligt, äve n om ljudnivån tidvis kan vara rätt hög, särsk ilt vid lastning av
färjan.
Trafiken på Be rgövägen uppnår unde r dagtid en bullernivå på 55 dB inom e tt
avstånd på 30 me te r från vägen i jämn te rräng, och bulle rnivån 45 dB för
dagtid inom e tt avstånd på cirka 310 mete r från vägen i jäm n te rräng.
Den bulle rnivå som vindk raftve rken i de båda alte rnativen ALT1 och ALT2 ge r
upphov till vid Be rgövägen är unde r 40 dB. Trafikbullre t domine rar i närhe ten
av Be rgövägen.
9.1.6 Bullre ts konsek vense r för markanvändningen i projektom råde t
På de rek reationsom råden som har planlagts e lle r som planläggs utanför
tätorten är rik tvärdet för bulle r dagtid 45 dB, och därför kan om rådena som
ligge r inom gränsen öve r 45 dB i vindk raftsparken inte planläggas för boende ,
fritidsboende , rek reation e lle r som naturskyddsom råde enligt de allmänna
rik tvärde na för bulle rnivå (statsrådets beslut om rik tvärden för bulle rnivå
993/1992). Någon annan fram tida markanvändning begränsas inte av bullre t
från vindk raftve rken.
Inom om rådet för vindk raftsparken öve rsk ride r bullre t från vindk raftve rken
de t rik tvärde som fastställts för rek reations- och natursk yddsom råden, vilke t
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ändå inte hindrar fritidsak tivite te r, till exempel bärplockning e lle r jak t. Inom
om råde t för vindk raftsparken motsvarar bullre t från vindk raftve rke n bullre t
vid en livligt trafike rad gata. Bullre t från vindk raftsparken kan inte ge upphov
till hörse lskador, e fte rsom den bulle rnivå som den ge r upphov till är be tydligt
lägre än 80 dB.
9.1.7 Sammandrag
Bulle rnivåe rna unde r drifte n av vindk raftve rken i alte rnative n ALT1 och ALT2
öve rstige r inte rik tvärdena dagtid och natte tid vid de stadigvarande
bostäde rna och fritidsbostäde rna. Bullre t är m ycke t lokalt och mode llzonen
med den lägsta de cibe lstyrkan sträcke r sig bl.a. beroende på typen av
vindk raftve rk och mark ytans forme r till högst cirk a 400–500 me te rs avstånd
från vindk raftsparken och ställvis ända till kuste n på cirka 800 mete rs
avstånd. På dessa platse r är k usten dock obebyggd. I alte rnativ ALT2 är
bulle rzone rna m indre än i alte rnativ ALT1, efte rsom antale t vindk raftve rk är
mindre än i alte rnativ ALT1.
Förutom bulle remissionen från vindk raftve rke n ge r projek te ts andra åtgärde r
upphov till bulle remissione r med endast ringa konsekve nse r.
9.2

Skuggbildning

9.2.1 Konsekve nsmekanisme r
Vindk raftve rke ts rote rande rotorblad bildar rörliga skuggor vid klart väde r. På
en ensk ild obse rvationspunk t upple vs de tta som e n snabb fluk tuation i de t
naturliga ljuse ts styrka, som flimmer. Vid molnigt väde r komme r ljuse t inte
tydligt från en punk t, och därför skapar rotorbladet inga tydliga skuggor.
Förekomsten av flimme r be ror förutom på solsken även på solens rik tning och
höjd, vinde ns riktning och därigenom på rotorns ställning sam t på
obse rvationspunk tens avstånd från vindk raftve rket. På längre avstånd täcke r
rotorblade t e n så liten de l av solen att flim re t inte längre kan obse rve ras.
9.2.2 Utgångsdata och me tode r
Utifrån e n mode ll som utarbe tats me d hjälp av programme t W indPRO har e n
spe cialist granskat den skuggbildning som vindk raftsparken ge r upphov till.
Vid utarbe tninge n av mode lle n bedömdes den tidsmässiga varak tighe te n av
skuggbildninge n och omfattningen av ve rkningsom rådet. Flimmerinte nsite ten
har inte beak tats i bedömninge n.
Vindk raftve rkens årliga drifttid antogs vara 70 proce nt. Antagande t grundar
sig på konsultens e rfarenhe t av motsvarande projek t. Drifttiden är sannolik t
längre än vad vindk raftve rkens ve rk liga drifttid på Be rgö kommer att vara.
Programmet W indPRO tar hänsyn till höjdförhållandena i te rränge n, me n inte
till skogarna på om råde t. Utifrån antagandena ovan kan man konstate ra att
resultate n av modellutarbe tninge n är öve rskattade .
Modellen utarbe tades för realsituatione n på Be rgöom råde t med hänsyn till de
ve rk liga tide rna med solsken på om råde t vid olika k lockslag och årstide r
(tabell 9.3). Dessutom beak tades molnighe te n som minskar flim re t på
om råde t. De t ge nomsnittliga antale t timmar med solske n pe r månad inom
om råde t be räk nades med hjälp av programmet W indPRO. Dessutom be räk nar
programmet skuggbildningen i situatione r då solen ligge r me r än tre grade r
öve r horisonten och vingen täcke r minst 20 procent av solen. Programme t tar
hänsyn till de sammanlagda konsek vense rna av vindk raftve rken.
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Tabell 9.3. Genomsnittligt antal solskenstimmar [h/dygn] varje månad på
Bergö.

Konsekve nse rna av skuggbildningen be dömdes av miljöex pe rt DI Matti
Manninen hos FC G Finnish Consulting Group Oy.
Rikt- och gränsvärden
I Finland har m yndighe te rna inte utfärdat några allmänna be stämmelse r om
de n maximala varaktighe ten av skuggbildninge n som orsakas av
vindk raftve rk e lle r om grunde rna för bedömningen av skuggbildninge n.
9.2.3 Konsekve nse r av vindk raftsparken
Me d tanke på sk uggbildningen är konsekve nse rna under byggande t så ringa,
att de t inte finns några skäl att göra e n närmare bedömning av dessa.
Då solen sk ine r spride r sig konsekve nse rna unde r driften av vindk raftsparken
i alternativ A LT1 till e tt avstånd på upp till tusentals me te r från
vindk raftsparken. Enligt mode lle n för skuggbildninge n bildar e tt ensk ilt
vindk raftve rk på 3 MW en skugga som är högst cirka 1,7 k ilomete r lång. Den
zon inom vilken de n årliga skuggbildninge n varar 10–19 timmar (h/a)
sträcke r sig till cirka 800–1 000 me te rs avstånd från vindk raftsparken.
Inom zone n där den årliga skuggbildningen varar 20–29 timmar ligge r e n
fritidsbostad på den västra stranden och två fritidsbostäde r på de n östra
stranden. Inom skuggzonen med 10–19 sk uggtimmar pe r år ligge r sju
fritidsbostäde r och fem stadigvarande bostäde r. Inom skuggzonen med 1–
9 skuggtimmar ligge r fle ra tiotals fritidsbostäde r och stadigvarande bostäde r.
De t bör obse rve ras att de t inom om råde t förekommer rik ligt med skog som
täcke r sk uggorna och som inte har kunnat beak tas i utarbe tningen av
mode lle n. Den södra de len av Be rgö blir delvis utanför skuggbildningen.
På årsnivå kan konsekve nse rna i alte rnativ ALT1 be dömas vara relativt
kortvariga och av ringa be tyde lse inom zonen med 1–9 skuggtimmar pe r år.
Inom zonen med 10–19 skuggtimmar kan fenomene t e ventue llt upple vas som
ne gativt och inom zonen med 20–29 sk uggtimmar sannolikt som negativt.
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Bild 9.4. Skuggbildningen från vindkraftverken på 3 MW (timmar/år). De
stadigvarande bostäderna visas med rött och fritidsbostäderna med grönt.
I alternativ A LT2 är skuggbildningens ve rkningsom råde e tt par hundra
me te r längre än i alte rnativ ALT1, på grund av att vindk raftve rken är större .
Ett e nsk ilt vindk raftve rk på 5 MW kan bilda e n skugga som blir högst cirka
2,0 k ilome te r lång. Den zon inom vilke n den årliga skuggbildninge n varar 10–
19 timmar sträcke r sig som högst till cirka 1 200 me te rs avstånd från
vindk raftsparken.
Inom zonen med 20–29 skuggtimmar pe r år ligge r e n fritidsbostad på den
västra stranden och en stadigvarande bostad på den östra stranden. Inom
skuggzonen med 10–19 sk uggtimmar ligge r tolv fritidsbostäde r och fyra
stadigvarande bostäde r. Inom skuggzonen med 1–9 sk uggtimmar ligge r fle ra
tiotals fritidsbostäde r och stadigvarande bostäde r. Den södra de len av Be rgö
blir delvis utanför skuggbildninge n.
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Bild 9.5. Skuggbildningen från vindkraftverken på 5 MW (timmar/år). De
stadigvarande bostäderna visas med rött och fritidsbostäderna med grönt.
På årsnivå kan konsekve nse rna i alte rnativ ALT2 be dömas vara relativt
kortvariga och av ringa be tyde lse inom zonen med 1–9 skuggtimmar pe r år.
Inom sk uggzonen med 10–19 skuggtimmar kan fenomene t e ventue llt
upplevas som negativt och inom sk uggzonen med 20–29 skuggtimmar
sannolik t som negativt.
9.2.4 Kraftle dninge ns konsek vense r
Kraftle dninge n orsakar ingen be tydande skuggbildning.
9.2.5 Sammandrag
Konsekve nse rna av skuggbildning uppstår unde r vindk raftsparkens driftskede
då k raftve rke ns rotorblad rote rar unde r den ljusa tiden. Enligt modellen som
gjorts för be dömningen når konsekve nse rna av skuggbildningen e tt avstånd
på cirka två k ilome te r från vindk raftsparke n. Konsek vense rna kan vara
be tydande, e fte rsom antale t skuggtimmar pe r år är be tydande vid några av
fastighe te rna. De t bör dessutom obse rve ras att skogarnas täckande effekt på
Be rgö inte har beak tats i modellen.
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Man kan bedöma att alte rnativ ALT1 är en aning bättre än alte rnativ ALT2,
efte rsom skuggbildninge ns ve rkningsom råde är e n aning m indre. I alte rnativ
ALT2 finns det fle r fritidsbostäde r och stadigvarande bostäde r inom
ve rkningsom råde t än i alte rnativ ALT1. I alte rnativ ALT2 förekomme r
skuggbildning på e tt me r vidsträck t om råde, efte rsom k raftve rken är större .
9.3

Konsekvenser för luftkvaliteten och klimatet

9.3.1 Konsekve nsmekanisme r
Unde r byggande t av vindk raftsparke n och unde r se rvicearbe tena ge r fordonen
och arbe tsmask ine rna upphov till utsläpp i luften. Konsek vense rna för
luftkvalite ten och k limate t är i fråga om dessa mycke t ringa, och därför
be handlas de inte närmare .
Indirek ta positiva konsekve nse r uppstår i och med att vindk raften e rsätte r
de n e l som produce ras med fossila bränsle n. Å andra sidan kan luftutsläpp
uppstå då man på grund av den ojämna vindk raftsproduk tionen be höve r
2
regle ringsk raft som måste produce ras med någon annan ene rgiform . Forme n
för produk tionen av regle ringsk raft bestäms enligt de n ak tuella rådande
situatione n på e lmarknade n. Av denna orsak kan de årliga konsek vense rna av
de n andel utsläpp som elproduk tionssysteme t ge r upphov till inte bedömas för
de 30 år som vindk raftve rke t är i drift.
9.3.2 Utgångsdata och me tode r
Vid bedöm ningen av vilka konsek vense r de olika alternativen för
anläggningen av vindk raftsparken medför för luftk valite ten och klimate t har
man be räknat hur mycke t utsläpp produk tione n av motsvarande mängd e l
med
någon
annan
produktionsform
skulle
ge
upphov
till.
Klimatkonsekve nse rna definie ras som utsläpp av koldiox id som inte uppstår
om alte rnativen ALT1 e lle r ALT2 förve rk ligas.
Konsekve nse rna av en ökning av vindk rafte n för minskninge n av utsläpp i
e lsysteme t be ror på vilke n produk tion vindk raften ersätte r. I de samnordiska
forskningsprojek ten har man utifrån simule ringarna av elsystemet
konstate rat att vindk raften i de t nordiska produk tionssystemet och e nligt
prissättningsmekanisme rna på NordEls e lmarknad i första hand e rsätte r
kolkonde nsat och i andra hand e lproduk tion som baserar sig på naturgas.
Enligt de ssa grunde r har man för koldiox id be räknat en utsläppskoe fficient på
0,68 ton/MWh. (Holttinen 2004). Samma be räk ningssätt tillämpas också av
IEA och Europe iska kommissionen vid uppskattningen av hur stor CO 2minskning som kan uppnås med hjälp av vindk raft.
Å andra sidan kan den ge nomsnittligt rådande strukturen på e lproduk tionen
inte fastställas med exak the t för den tidpunk t då vindk raftve rke t tas i drift
och i synne rhe t inte för de 30 år som de t är i drift. Naturgasen har e n hög
utsläppskoefficient, och de t är mycket möjligt att användningen av denna
som bränsle inom ene rgiproduk tionen på de t sameuropeiska e lmarknadsom råde t m inskar tack vare skattestyrningen, sam tidigt som ande len produk tionsforme r med förnybara bränsle n ökar. I de tta fall kan produk tionen av
vindk raft inte tänkas e rsätta ene rgi som produce ras e nbart med naturgas och
kolkonde nsat.
Om vindk raftsparken inte förve rk ligas, vilke t är nollalte rnative t, bedöms
utsläppen från e rsättande e lproduk tion, på grund av ovan näm nda orsake r,
2

Inom elproduktionen behövs det fortlöpande en reglerbar produktionsreserv på grund av att elförbrukningen och produktionen alltid måste vara i balans.
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enligt
CO 2-utsläppen
inom
den
genomsnittliga
nordiska
e lproduk tionsstruk ture n. För elproduk tione n 2009 har Norde l fastställt den
ge nomsnittliga koe fficienten för spe cifika utsläpp till 263 ton/GWh. (Finsk
Ene rgiindustri 2010).
Konsekve nse rna för luftk valite ten och k limate t har bedöm ts av FC G Finnish
Consulting Group Oy:s plane rare DI Vee ra Se vande r.
9.3.3 Konsekve nse r av vindk raftsparken
I nollalternativet uppgår utsläppen av koldiox id från e lproduk tionen till cirka
9 860 ton pe r år jämfört med alternativ A LT1 och till cirka 13 150 ton
jäm fört med alternativ A LT2 (tabe ll 9.5).
Tabell 9.5. Utsläpp av koldioxid från ersättande elproduktion, vilka undviks
om något av projektalternativen ALT1 eller ALT2 förverkligas.
Utsläppskomponent
A LT1
A LT2
37,5 GWh/a
50 GWh/a
Koldioxid (CO2) t/a
-9 860
-13 150
Om man utgår från att e lförbrukninge n unde r driften av vindk raftsparke n är
cirka 5 MW h/a pe r invånare (eluppvärm t småhus med fyra invånare), skulle
invånarna i Malax och Korsnäs kommune r (totalt cirka 7 800 invånare )
be höva sammanlagt cirka 39 GWh pe r år. I så fall skulle kommuninvånarnas
utsläpp av koldiox id uppgå till totalt cirka 10 000 ton koldioxid pe r år. Man
kan alltså konstate ra att man med vindk raftsparkens e lproduk tion, om
alte rnativ ALT1 förve rkligas, nästan he lt kan undvika utsläpp av koldiox id
förorsakad av e lförbrukninge n för boe nde i Malax och Korsnäs kommune r
unde r gynnsamma förhållanden. Om alte rnativ ALT2 förve rk ligas skulle
vindk raftsparkens e lproduk tion medföra e n ännu större m inskning av
utsläppen av koldioxid orsakade av de t nuvarande boende t.
De t bör obse rve ras att i nollalte rnative t är förutom utsläppen av koldiox id
även utsläppen av k väveox id, svave lox id och partik lar större än i alte rnativen
som lede r till att vindk raftsparken förve rk ligas. Utsläppe n av rökgas kan
medföra konsek vense r för luftk valite ten. Utsläppen av rökgas som orsakas av
nollalte rnative t som här granskas blir ändå så låga att de inte bedöms
medföra några konsek vense r för luftk valite te n inom om råde t.
9.3.4 Kraftle dninge ns konsek vense r
Kraftle dninge n medför inga be tydande konsek vense r för luftkvalite ten e lle r
k limate t.
9.3.5 Sammandrag
Projek te t medför inga betydande olägenhe te r för den lokala luftk valite te n e lle r
de t lokala klimate t.
Jämfört med nollalte rnative t komme r projek tet att leda till en m inskning av
väx thusutsläppe n. Vindk raftsparkens e lproduk tion lede r också till att de
övriga utsläppe n minskar, exempe lvis utsläppen av svavel- och k väveox id
sam t partik lar. Konsek vense rna för k limate t har en positiv karaktär och är av
ringa be tyde lse . Till följd av de n större e lproduk tionen är alte rnativ ALT2
något bättre än alte rnativ ALT1.
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Konsekvenser för ytvattnet

9.4.1 Konsekve nsmekanisme r
Konsekve nse rna för ytvattne t (have t) anknyte r till den gam la färjkaje n på
Be rgö som i byggnadsskede t e ventue llt åte ruppbyggs elle r re nove ras.
Dessutom komme r konsek vense r för ytvattne t att orsakas av byggande t av
k raftle dningen som en sjökabe l i sunde t me llan Be rgö och Bre dskäre t.
Muddringsarbete n i strandzonen i samband med byggarbe tena för kajen och
k raftle dningen ge r upphov till öve rgåe nde grumlighet i vattne t. I de t djupare
vattenom råde t läggs k raftledningen på bottnen utan muddring, vilke t i
praktiken innebär att inga konsek vense r uppstår för ytvattne t.
9.4.2 Utgångsdata och me tode r
Vid konsek vensbedömninge n har de tekniska plane rna för färjkajen och
k raftle dningen använts. Med hjälp av dem har man uppskattat omfattningen
av de t nödvändiga muddringsarbe te t.
Då de t gälle r muddringe n har man uppskattat omfattninge n av grum lingskonsekve nse rna utifrån mudde rmassornas volym och då de t gälle r sjökabeln
utifrån arealen och längde n som ska muddras och de t kabe lns schak tdjup.
Grum lighe tens omfattning och varak tighe t har uppskattats med hjälp av den
litte ratur som finns om muddringar.
Kraftle dninge ns konsek vense r för vattenk valite te n unde r drift har bedöm ts i
en situation, där k onsek vense rna av byggve rk samhe ten lagt sig och bottnen i
de n muddrade grunda vatte nzonen stabilise rat sig.
En expe rt har anlitats för bedömninge n av konsek vense rna för ytvattne t.
Slutresultate t presente ras som e n bedömning av grumlighe tens omfattning
och varak tighe t.
Konsekve nse rna för ytvattne t har bedöm ts av AFK, limnolog Kari Kamppi från
FCG Finnish Consulting Group Oy.
9.4.3 Konsekve nse r av vindk raftsparken
I vindk raftve rkens byggnadsskede transporte ras komponente r med pråm till
de n gam la färjkajen på Be rgö. Användningen av den gam la färjkajen
förutsätte r m uddring av farleden till 4–5 mete rs djup. De t angivna djupe t i
farleden är 2,4 mete r och sträckan som ska muddras är uppskattningsvis
250 mete r. Mudde rmassan skulle således uppgå till cirka 5 000 m ³. Om råde t
som ska muddras är lite t och arbe te t tar högst en ve cka. Konsek vensen av
spridninge n av suspende rat mate rial är m ycke t lokal och kortvarig, och därför
är konsekve nse rna för ytvattne t av ringa be tyde lse . Efte rsom kajen tidigare
har använts för färjtrafik är de t möjligt att skadliga mängde r av förore ningar
har lagrats i havsbottnens sediment, t.ex . tributyltenn som använts i
bottenfärg. Innan muddringen utförs bör föroreningshalte rna i se dimente t
unde rsökas. Utifrån unde rsökninge n beslutas om sedimente t kan depone ras i
have t elle r om de t bör depone ras på land.
Driften av vindk raftsparke n ge r inte upphov till några konsek vense r för
ytvattne t.
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9.4.4 Kraftle dninge ns konsek vense r
På sydspe tse n av Be rgö har de t enligt uppgift inte bedrivits någon ve rksamhe t
som kunde ge anledning att misstänka att sedimenten på havsbottnen är
förorenade. Om de inte är förorenade be gränsas konsek vense rna unde r
byggande t av k raftle dninge n till att vattne t grumlas.
På sydspe tsen av Be rgö tillämpas muddring elle r någon annan me tod för att
skapa e tt schak t där k raftledningen läggs. Muddring genomförs på om råden
där djupet är m indre än 2 mete r. Om råde t som ska muddras är högst cirka
130 me te r långt, cirka 1 me te r bre tt och cirka 1 mete r djupt. Muddringen för
ledningen ge r unde r arbe te t upphov till lokal grum lighe t som sträcke r sig
några tiotals mete r från objek te t. Muddringen är småskalig, och ge r därför
inte upphov till grum lighe t inom något stort vattenom råde. Grum lighe ten i
vattne t försvinne r snabbt (inom e tt dygn) efte r att muddringe n avslutats.
Muddringsarbete na inom om råde t komme r att ta 2–5 dagar, och därför
be räk nas grum lighe ten inom om råde t vara högst en vecka.
De lösa jordarte rna vid Bre dskäre t har sköljts bort, och strandzonen be står
huvudsak ligen av kala be rg. Därför behövs inge n muddring. Schak te t kunde
e ventue llt täckas öve r me d grus, vilket inte ge r upphov till någon be tydande
grumlighet, efte rsom grusmate riale t då sk ulle vara re lativt re nt och
grovkornigt.
Unde r driften ge r k raftledningen inte upphov till några konsekve nse r,
efte rsom schak tninge n för kabe ln efte r genom förandet inte orsakar några
be tydande förändringar i bottenstrukturen.
9.4.5 Sammandrag
En granskning av projek te t som he lhe t visar att konsek vense rna för ytvattne t
är småskaliga, kortvariga och av ringa be tyde lse . De t finns inga sk illnade r
mellan alte rnativen för förve rk ligande t, e fte rsom sjökabeln dras på samma
sätt i båda alte rnativen. Föroreningshalte rna i sedimentet intill den gam la
färjkajen som ska re nove ras borde unde rsökas innan e ventuella muddringsarbete n inleds. På så sätt får man unde rlag för att besluta om sedimente t kan
depone ras i have t.
10 KONSEKVENSER FÖR DEN LEVA NDE MILJÖN
10.1 Konsekvenser för fågelbeståndet
10.1.1 Konsekve nsmekanisme r
Konsekve nse rna för fågelbe stånde t kan i huvudsak delas upp i två kategorie r:
konsekve nse rna för de fåglar som häckar i de n närmaste omgivningen av
projek tom råde t och k raftledningen samt konsek vense rna för flyttfåglar. De
pote ntie llt största konsekve nse rna av projek te t är när flyttfåglar och
häckande fåglar i projek te ts driftskede k rockar med vindk raftve rke n och
k raftle dningen samt olika störningse ffek te r. Konsek vense r unde r byggtide n är
att fåglarnas livsm iljöe r försvinne r sam t visue lla och bulle rrelate rade
störningar för det lokala fågelbestånde t (Koistinen 2004).
När fåglarna k rockar med vindk raftve rke ns rotorblad elle r med k raftledningen
kan de bli skadade elle r till och me d dö. Dessutom kan fåglarna falla ne r och
dö på grund av den vindbana som rotorn alstrar. Fåglar som är särsk ilt
känsliga för k rockar är tranor, gäss, svanar, stora rovfåglar samt vatten- och
måsfåglar.
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Vindk raftve rken kan orsaka visue lla störningar för fåglar. Dessutom kan ljude t
från k raftve rke n ge upphov till störningar i närhe ten av projek tom råde t. Enligt
unde rsök ningar kan framför allt fåglar som äte r, flyttar och öve rvintrar he lt
undvika vindk raftsom råde t på grund av störningarna. De t kan även ske
ändringar i fåglarnas typiska flyttrutte r om de befinne r sig i den omedelbara
närhe ten av projektom råde t. De t bör note ras att den störande konsek vensen
till havs sträcke r sig längre ut än på land. Ge ne rellt har de t maximala
avstånde t för störningse ffek te r orsakade av vindk raftve rk i litte rature n
uppge tts vara cirka 500 me te r, utanför vilke t inga be tydande störningseffek te r borde förekomma förutom i undantagsfall.
Både vindk raftsparken och k raftledningen k räve r dessutom en viss mark yta
som ska bearbetas, vilke t unde r byggtide n kan le da till att de lokala
livsmiljöe rna försvinne r och/elle r de ekologiska korridore rna bryts.
10.1.2 Utgångsdata och me tode r
Både vindk raftsparke ns och k raftle dninge ns konsek vense r för fågelbestånde t i
om råde t har uppskattats med hjälp av befintlig information som har
komple tte rats med utre dningar om fåge lbestånde t i fält. Utgångsdata
sam lades från öppna database r och ge nom inte rvjue r med expe rte r och
intresse rade inom bransche n. De vik tigaste datakällorna har varit Kvarke ns
O rnitologiska
Före ning
(MLY),
O strobotnia
Australis
(O A)
sam t
miljöförvaltningens organismdatabas. När de t gälle r havsörnen användes de t
mate rial
som
man
fått
via
WW F:s
havsörnsarbe tsgrupp
och
3
sate llitlokalise ringssystemet för Kvarke ns havsörnar .
Vid bedömning av konsekve nse rnas be tyde lse för fågelbestånde t har man
strävat e fte r att utreda hur omfattande projekte ts konsek vense r kan vara för
olika arte r och hur känsliga dessa kan vara för påve rkan. Vid arbe te t
utnyttjades e rfare nhe te rna av genom förda vindk raftsparke r i Finland, Sve rige
och Danmark (t.ex. Pe tte rsson 2005, Guilleme tte m.fl. 1998 och Norra
Öste rbotte ns
ornitologiska
före ning
r.f.
2009).
Bedömninge n
av
konsekve nse rnas be tyde lse påve rkas äve n av hur värde full och känslig den
art är som utsätts för konsek vense rna. Vid arbe te t tar man därför särsk ild
hänsyn till rovfåglar, fridlysta och hotade arte r och arte r enligt bilaga I till
EU:s fågeldirektiv vilka gemenskapen anse r vara vik tigast och vilka bör
anvisas särsk ilda skyddsom råde n (Natura 2000-om råden) (Miljöm iniste rie t
2010).
För att k omple tte ra utgångsdata gjordes en utredning om de t häckande
fågelbestånde t och flyttfåge lbe stånde t unde r våren, sommare n och hösten
2010:
Utredning om det häckande fågelbeståndet
Måle t med kartläggninge n av de t häckande fåge lbestånde t var att utreda de
fågelarte r som häckar på projek tom råde t och att uppskatta antale t par av
häckande arte r som finns på om råde t. Särskilt fokuse rade man i
kartläggningen på uppföljning av hotade och fåtaliga arte r och på arte rna i
fågeldirek tive t. Man utförde tre räkningar på projek tom rådet och en räkning
på de två ve rkningsom rådena (inom en och två k ilomete rs radie från
projek tom råde t). Även antale t rastande fåglar på dessa om råden och på
vattenom råde t som omge r Be rgö räk nades rege lbunde t.

3

http://www.wwf.fi och http://www.fmnh.helsinki.fi/elainmuseo
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Kartläggningarna utfördes i huvudsak genom karte ringsinvente ring. För
våtmarks- och sjöfåglar användes sjöfåge linvente ring. Unde r he la
kartläggningen av de t häckande fåge lbestånde t (maj−juni) följdes de t
häckande fåge lbestånde ts röre lse r på projek tom råde t dagligen. På så sätt
e rhöll man data om fåglarnas häck nings- och födobe teende samt de ras
rörelse r. Fåge lbestånde t på vattenom rådena i den omede lbara närhe ten av
projek tom råde ts gräns räknades unde r drygt e n månad med cirka en ve ckas
mellanrum.
På de n plane rade k raftledningsgatan utförde s en räkning. I kartläggningen
fokuse rade man särskilt på arte r som enligt naturvårdslage n har klassats som
hotade.
När man uppskattade bestånden hade man som mål att göra förhållande vis
noggranna uppskattningar av de arte r som k lassats som hotade och
rik tgivande uppskattningar av de arte r som är vanligt e lle r rik ligt
förekommande på om råde na.
Utredning om flyttfågelbeståndet
Trana och havsörn sam t andra rovfåglar är de arte r för vilka k rävs särsk ild
uppföljning av flytten på grund av vindk raftve rksprojek te t på Be rgö.
Havsörne ns vårflytt inträffar vid månadssk iftet mars–april. I slute t av april
ökar även flytten av andra arte r. Äve n för fjällvråken infalle r flyttoppe n i
slute t av april. Kring se ptembe r–novembe r är de t glest mellan unga
havsörnars flytt söde rut. Den huvudsak liga höstflytten för trana inträffar vid
månadsskifte t se ptembe r–ok tobe r.
Fåglarnas vårflytt följdes upp i april−maj 2010. Samobse rvatione r gjordes
unde r fyra morgnar (12.4., 26.4., 7.5. och 17.5.). Unde r dessa morgnar
stude rades flytte n oavbrute t från soluppgången och cirka fem timmar framåt.
Syfte t med samobse rvationen var att utreda de flyttande fåglarnas och
fågelflockarnas röre lse r me llan de olika obse rvationspunk te rna. Obse rvationspunk te rna pre sente ras på bild 10.1. Förutom unde r samobse rvationsdagarna
stude rades flytten i april−maj unde r tio morgnar i närhe ten av projek tom råde t. Uppföljningspunk te rna fanns på Södra Björkön i Korsnäs, vid Be rgö
fisk hamn och färjstrande n på Bräckskäre t. I april kunde man inte besöka
Södra Björkön på grund av isläge t, och då stude rades flytte n från fastlande t
vid Stork ors fiskehamn i Korsnäs (avstånde t till Södra Björkön cirka
5 k ilome te r).
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Bild 10.1. Observationspunkter för flytten (blå kvadrater). Projektområdet är
markerat med en orange cirkel och kraftledningen med en röd streckad linje.
Uppföljningen av höstflytten skedde 6.9., 20.9., 4.10. och 11.10.2010. Flytten
obse rve rades från soluppgången och cirka fem timmar framåt. Syfte t med
samobse rvationen var att utreda de flyttande fåglarnas och fåge lflockarnas
rörelse r me llan de olika obse rvationspunk te rna. Förutom unde r uppföljningsmorgnarna gjorde man obse rvatione r några gånge r från Södra Björkön i
Korsnäs. På så sätt fick man värdefull jämföre lseinformation för fle ra arte r.

.

Me d hjälp av utre dninge n om flyttfåglarna strävade man efte r att bedöma om
de t finns någon be tyde lsefull flyttlinje för fågelbestånde t genom om råde t e lle r
i närhe ten av om råde t.
Konsekve nse rna för fåge lbestånde t har bedöm ts av FCG Finnish Consulting
Group O y:s biolog, FM Jari Kärkkäinen och ing. Pe rtti Malinen. Utredningen
om fåge lbeståndet gjordes i samarbe te med Kvarkens O rnitologiska Förening
r.f.
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10.1.3 Konsekve nse r av vindk raftsparken
De vik tigaste konsekve nse rna av vindk raftsparken för fåge lbestånde t begränsas närmast till stora fåglar, såsom trana, sångsvan och havsörn, men även
till orre och spillk råka vilka påträffats på projek tom råde t och till måsar och
tärnor som häckar nära projektom råde t. Vad gälle r fåge lbestånde t som
häckar i Kalvskärsträske t rik tas konsekve nse rna av vindk raftsparken endast
mot fåglar (bl.a. fiskmås) som söke r föda på andra ställen än i träske t och
som unde r dessa färde r flyge r genom projek tom rådet och i höjd med
vindk raftve rkens rotorblad.
Det häckande fågelbeståndet
Fåge lbeståndet som häckar inom projek tom råde t hör i stor utsträck ning till de
vanliga arte rna i skogen. Vindk raftve rkens byggplatse r ligge r huvudsak ligen
antingen på e tt avve rk ningsom råde e lle r i ung tallskog.
I vindk raftsparke ns anläggningsskede sträcke r sig de negativa konsek vense rna för fåge lbestånde t (bulle r, störningar) inte till något stort om råde . Bland
annat tättingar har obse rve rats i allmänhe t k lara av störningar på grund av
anläggningsarbe ten täm ligen bra, så länge som anläggningsve rk samhe ten
inte rik tas direk t till de ras häckningsmiljö och de t runt boplatsen finns k var
skogsom råden som är lämpliga med tanke på förökninge n. Kalvskärsträske t
som är vik tigt med tanke på fåge lbeståndet ligge r på cirka 300 mete rs
avstånd från närmaste vindk raftve rk, och man kan anta att bulle r och andra
olägenhe te r i anläggningsske det inte medför be tydande konsek vense r för
träske t.
Unde r driften höje r vindk raftve rke ts driftljud bulle rnivån på projek tom råde t
och i dess närhe t, vilke t kan inve rka på fåglarnas kommunikation och bidra till
ökad stress. Unde rsökningar har eme lle rtid visat att häckande fåglar sällan
störs av vindk raftve rk , med några undantag. Allde les i närhe ten av
vindk raftve rken (unde r 100 mete r) kan fåglarnas häck ningstäthe t m inska,
men i projek tom råde ts närom råde minskar häckningstäthe ten sannolik t inte
jäm fört med nuläge t. De t finns re lativt få unde rsökningar om indirek ta
konsekve nse r av byggande av vindk raftve rk . Me n till exempel e n
unde rsök ning visar att vindk raftve rken inte har inve rkat i be tydande
utsträckning på sök ning av föda och röre lse r hos enorma e jde rflockar som
öve rvintrar på Danmarks grunda vatten − fåglarna hålle r e tt cirka 100 me te r
långt säke rhe tsavstånd till de vindk raftve rk som är i drift (Guillemette m .fl.
1998).
Tydligare rik tas konsekve nse rna mot orren, som använde r projek tom råde t
som orrspe lsplats. Anläggningen av vindk raftsparken och de sammanlagda
konsekve nse rna av de röre lse r och ljud som orsakas av vindk raftve rke n stör
e ventue llt orre n och sannolik t flyttar orren till en annan spe lplats. O rre n är
en allmän art på he la Be rgö, och fåglarna hittar sannolik t nya spe lplatse r.
Dessutom är de t möjligt att arten besöke r om råde t me r sällan för att söka
föda. R isken för att orren ska kollide ra med e tt vindk raftve rk är ringa,
efte rsom hönsfåglar vanligen flyge r lågt unde r häckningstiden, på e tt tydligt
avstånd från vindk raftve rkens rotorblad.
Anläggningen av vindk raftsparken splittrar de n livsmiljö som är lämplig för
spillk råkan.
Spillk råkan öve rge r sannolik t re vire t och efte rsom lämpliga
födoobjekt försvinne r besöke r arten om råde t me r sällan för att söka föda.
Bulle r och andra störningar från vindk raftve rken fördrive r inte nödvändigtvis
arten från projek tom råde ts närom råde . Vad gälle r spillk råkan är risken för
kollisione r ringa.
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Om råde ts viktigaste art är den hotade havsörne n. Vindk raftsparke ns
konsekve nse r rik tas mot flyttande och lokala fåglar sam t möjlighe ten för
havsörnen att häcka i närhe te n av projek tom råde t. Ett havsörnspar försök te
häcka i e tt träd i närhete n av projek tom råde t på sommare n 2010. Den
senaste lyckade häckninge n skedde 2005. De t är möjligt att samma par
försöke r häcka på nytt i fram tiden i närhe ten av projek tom råde t. Havsörnarna
uppehålle r sig största dele n av tiden i närhe ten av boe t unde r bobygge t,
häck ningen och matninge n av ungarna. De flyge r ock så dagligen fle ra gånge r
från boe t för att jaga och tillbaka. Enligt obse rvatione r som e rhållits genom
sate llitlokalise ring av havsörnar konce ntre ras ungarnas rörelse r e fte r att de
lämnat boe t till en cirka 2 k ilomete rs radie från boe t unde r fle ra månade rs tid
(WW F Finland 2010). De t är sannolik t att vindk raftve rken sk rämme r bort
örnpare t e lle r att häck ningen misslyckas på grund av störningen. Om
häck ningen lyckas är risken för kollisione r hög bland de unga fåglarna. De t är
också möjligt att hanen e lle r honan kan dö om den kollide rar med rotorbladen
då de n söke r föda, efte rsom det är svårt att göra hastiga unde rmanövrar
särskilt för havsörnar som flyge r lågt och tar höjd.

Bild 10.2. Orren (Tetrao tetrix) förekommer överallt på Bergö och använder
projektområdet bl.a. för att söka föda.
Förekomsten av havsörn på om rådet ökar riske n för att den ska kollide ra med
vindk raftve rken. På våren och sommaren sågs fle ra havsörnar sväva ovanför
projek tom råde t. Enligt fågelutredningen (Vie rimaa & Kvarkens O rnitologiska
Förening r.f. 2010) kunde det handla om cirka 15 individe r som cirk lade runt.
Alla individe r kunde inte ide ntifie ras, och därför kan de t vara ännu fle r
havsörnar som rör sig på om råde t. Havsörnarna svävade he lst ovanför
plantskogen på den norra de len. I skogen som gränsar till plantskogen finns
även lämpliga utk iks- och landningsplatse r för örnen. De ssutom jagade
havsörnen vid de t närbe lägna Kalvskärsträske t. R isken för att örnen kollide rar
är ock så större e fte rsom vindk raftve rken på Be rgö med avseende på
te rrängen är goda utk iksplatse r för örnarna. När e tt vindk raftve rk inte är i
drift kan havsörnen använda de t som utk iksplats och kan således inte
nödvändigtvis akta sig för de rörliga rotorbladen då vindk raftve rket åte r är i
drift.
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Konsekve nse rna för havsörne n är be tydande, efte rsom arte n förökar sig
långsamt, och om e n enda könsmogen individ dör försvagar de tta arte ns
population i Kvarkenom råde t. Ge nomförande t av projek te t förutsätte r att
NTM-centralen med stöd av 49 § i naturvårdslagen beviljar tillstånd att avvika
från störningsförbude t i 39 §.
Vid Tallörsbådan norr om vindk raftsparken häm tar hundratals måsar och
tärnor föda. Fiskmåsen flyge r öve r projek tom råde t mellan Kalvskärsträske t
och Tallörsbådan för att söka föda. Vid Kalvskärsträske t häckar några
fiskmåspar. Silve rtärnan, fisk - och sk rattmåsen flyge r mellan Norra
Kalvskärsvik och Tallörsbådan för att hämta föda, och passe rar då allde les
intill de t norra vindk raftve rke t i båda alte rnativen. En stor de l av de måsar
och tärnor som flyge r till Tallörsbådan för att söka föda kommer eme lle rtid
väste r- och norrifrån. I e n unde rsökning av hur ofta fåge lkollisione r inträffar i
Norra Öste rbotte n (Norra Öste rbottens ornitologiska förening 2009) upptäck te
man att gråtrut och sk rattmås var de arte r som oftast kollide rade med
vindk raftve rk i Riutu i Oulunsalo (6 vindk raftve rk) i septembe r−ok tobe r.
Kollisionstale t för gråtrut och sk rattmås var 4,68 kollisione r/år/k raftve rk .
Motsvarande tal för silve rtärna var 1,56. Kollisionsrisken för måsar ökar på
grund av de ras normala flyghöjd, som når upp till vindk raftve rke ns rotorblad.
Man kan anta att e tt antal måsar och tärnor komme r att kollide ra med
vindk raftve rken unde r årens lopp. Kollisione rna k an inve rka försvagande på
gråtrutarnas och tärnornas häckningsbestånd i närom råde t. Konsekve nsen för
sk rattmås är en aning större och häckningsbestånde t kan försvagas en aning
alldele s i närom råde t, men inte väsentligt. Inom vindk raftsparke ns
ve rkningsom råde
le ve r åtminstone
150 sk rattmåsar,
och
en
stor
sk rattmåskoloni (öve r 1 000 par) finns på Pe risgrund på 2,7 k ilomete rs
avstånd från vindk raftve rken. Be tydelse n av konsekve nsen för tärnor,
fiskmåsar och gråtrutar m inskas efte rsom de är vanliga och finns i rikligt antal
på andra håll i Kvarken, varvid individe r som kommer från andra platse r kan
e rsätta den de l av bestånde t som går förlorad. Kollisionsrisken för sk rattmås
minskas av att arte n flyge r bredvid projek tom rådet då den häm tar föda, och
inte
rakt öve r projek tom rådet, e fte rsom
arten inte häckar vid
Kalvskärsträsket. Ersättande sk rattmåsar kan komma från den stora kolonin
på Pe risgrund. Vad gälle r konsek vense rna finns de t ingen väsentlig sk illnad
mellan alte rnativen.
Tranan påträffades vid Kalvskärsträsket och vid de n södra kanten av
Tallörsbådan. Någon häckning kunde inte registre ras med säke rhe t. De t är
dock sannolik t att tranan häckar vid Hålörsgrynnan. Tranorna flög öve r norra
de len av projek tom rådet på väg mot Kalvskärsträsket. Tranorna flög på låg
höjd, cirka 10–30 mete r. De t är sannolik t att tranorna förflyttar sig längre
bort från projektom råde t om vindk raftsparken byggs.
Sångsvanen flyge r rak t öve r projektom råde t från Kalvskärsträsket till
Tallörsbådan för att söka föda. Svanarna flyge r på mycke t låg höjd genom de
norra de larna av projektom råde t, så att de ras rutt ligge r me llan
vindk raftve rken. En svan som flyge r lågt kan flyga unde r rotorblade n, men
de t är sannolik t att en så stor och tung fåge l som en sångsvan i något skede
kollide rar med rotorbladen. Konsekve nsen är inte betydande för sångsvane ns
population i Kvarken, efte rsom arte n är tämlige n vanlig.
Flyttfågelbeståndet
Vindk raftve rken styr fåglarnas förekomst på om råde t. Man har obse rve rat att
en de l fåglar kan väja för vindk raftsparke r både dagtid och natte tid (WW F
Finland 2010b). I en dansk unde rsök ning av fågelbestånde t har konstate rats
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att storskarvar, fiskmåsar och havstrutar inte väjer för vindk raftsparke r, i
motsats till tärnor som väje r tämlige n ofta. Sjöorrar och svärtor försöke r
undvika vindk raftve rk (Dong Ene rgy m.fl. 2006). Allmänt tage t är
kollisionsrisken för fåglar liten. Enligt den danska kollisionsmode lle n är risken
för att fåglar kollide rar med k raftve rk cirka 0,018–0,020 procent.
Den plane rade vindk raftsparken på Be rgö ligge r täm ligen nära den kända
huvudflyttrutten i Kvarken (Vie rimaa & Kvarkens O rnitologiska Förening r.f.
2010).
På de flyttrutte r som fåglarna välje r inve rkar bl.a. te rrängforme rna sam t
fastlands- och havsnaturen. Fåglarna följe r gärna tydliga te rrängforme r,
såsom k ust, skärgård e lle r sund. Småfåglar och en del rovfåglar undvike r att
korsa vidsträck ta vattenom råde n, om flytten kan ske öve r landom råden.
Utifrån uppföljninge n av flytte n ve rkar de t som att fåglarna huvudsak ligen
flyttar öve r Be rgös västra de l, bl.a. sjöfåglarna. Vissa arte rs flyttrutt går
åtminstone de lvis öve r den plane rade vindk raftsparken. Till de ssa arte r hör
bl.a. fjällvråk , havsörn, storlom, smålom och storskarv.
Konsekve nse rna av anläggningen av vindk raftsparke n på Be rgö för flyttande
lomfåglar är ringa, trots att unde rsökningar visar att de ras förmåga att väja
för k raftve rk är säm re än hos fle ra andra arte r. Största de len av lomfåglarnas
flytt ske r på Be rgös västra sida, men en del flockar med 10–30 lomfåglar sågs
flyga öve r projek tom rådet, nära den höjd där vindk raftve rkens rotorblad rör
sig (cirka 150–400 mete r). Unde r flytten i slute t av maj är det vanligtvis ljust
och k lart väde r, och fåglarna se r att väja för k raftve rken. Lommar rör sig på
Be rgö även unde r sommar och höst, men dessa tidpunkte rs be tyde lse för den
totala dödlighete n är troligen m ycke t liten, efte rsom antale t individe r är
m ycke t få och höstflytten ske r genom den yttre skärgården.
Rovfåglarnas (bl.a. havsörn och fjällvråk ) flyttrutt går åtminstone de lvis via
Be rgö skärgård. I Kvarken styrs flytte n för båda de nämnda arte rna k raftigt
mot Replot, antingen via Be rgö skärgård e lle r via Re plotssunde t (Vie rimaa &
Kvarkens O rnitologiska Förening r.f. 2010). Rovfåglar utnyttjar varma
luftströmmar unde r flytten. Luftströmmarna uppstår ovanför landom råden
unde r varma soliga dagar. Rovfåglar som flyttar från söde r mot norr längs
kuste n är i Kvarke n tvungna att korsa vatten- och isom råde n vid Korsnäs och
Halsön, varvid flytthöjden e ventue llt är lägre . Ett om råde där de t är möjligt
att öka flyghöjden är ovanför Be rgö (Vie rimaa & Kvarkens O rnitologiska
Förening r.f. 2010). Några flyttande rovfåglar har obse rve rats stanna och
sväva ovanför projek tom råde t, innan de har fortsatt resan. Den plane rade
vindk raftsparken kommer att medföra kollisionsrisk för flyttande rovfåglar
e lle r ändra de ras flyttrutt. Man vet att fjällvråkarnas flyttrutt har ändrats e fte r
anläggningen av de fyra vindk raftve rk som finns på Bräckskäre t.
Storskarvarnas flytt vid Be rgö ve rkar gå de lvis över Bräckskäre ts sund och
de lvis öve r projek tom råde t. Flytten går i höjd med vindk raftve rke ns rotorblad.
Efte rsom storskarvar inte väje r för vindk raftve rk är kollisionsrisken en aning
större för dem än för andra stora fåglar. Unde r tio år komme r några individe r
att kollide ra med k raftve rken, enligt uppskattning.
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Bild 10.3. Fjällvråkens (Buteo lagopus) flyttrutt går delvis över den planerade
vindparken.
10.1.4 Kraftle dninge ns konsek vense r
Totalt se tt är konsek ve nse rna av dragningen av k raftledningen för de t
häckande fåge lbestånde t ringa, e fte rsom e n ansenlig de l av om råde ts skogar
är ungskog e lle r plantskog. De äldre granskogarna som ligge r i
k raftle dningskorridore n har e tt klart mångfaldigare häck fågelbestånd än de
bearbe tade om rådena. De väsentligaste arte rna, vars re vir ligge r på
k raftle dningens sträckning, är gransångare , svarthätta, trädk rypare , järpe och
gärdsm yg.
Då k raftledningen byggs ökar kollisionsriske n för fåglarna. Sannolikhe ten för
kollisione r har bedömts större på om råde n där många fåglar häckar e lle r
sam las, till exempel i våtmarke r. Enligt Koistinen (2004) dör i genomsnitt
200 000 fåglar varje år i Finland då de kollide rar med elledningar, vilke t är
cirka 0,7 dödliga kollisione r pe r k raftledningsk ilome te r pe r år.
I de
kollisionsunde rsökningar för fåge lbestånde t som Fingrid Abp låtit göra
(Koskim ies 2003, Kosk im ies m .fl. 2008 och Kosk im ies 2009) konstate rades
kollisionsrisken vara liten.
Den första de len av k raftledningen inom ramen för vindk raftsprojek te t på
Be rgö genomförs som jordkabel e lle r luftledning. I kombination med
vindk raftve rke ts konstruk tione r är kollisionsriske n för fåglar k lart högre om
man använde r luftledning. Alte rnativ ALTA innebär de n största kollisionsrisken
för fåglarna, efte rsom e löve rföringen förve rk ligas som e n luftledning på
110 kV på Bre dskäre t. Höjden på luftledningens stolpar är cirka 21 me te r.
Kollisionsrisken ökar också e fte rsom luftledningen på 110 k V dras bre dvid den
be fintliga luftledningen på 20 k V. I de övriga alternative n förve rk ligas
e löve rföringen som en jordkabe l på Bredskäre t. Kollisionsrisken är minst i
alte rnativ ALTD, där ande len jordkabe l är störst.
Elöve rföring med luftkabe l på Be rgö medför en tydlig risk för måsar och
tärnor, som rör sig från projek tom råde ts närhe t via Dyngsund till Tallörsbådan
och tillbaka i sin jak t på föda. Luftledninge n medför också en stor
kollisionsrisk för havsörnar och andra rovfåglar som flyge r öve r
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Elöve rföring med luftkabe l medför fara för havsörnen som häckar på norra
de len av Bräck skäre ts udde . Utifrån obse rvatione r går de t häckande pare ts
flygrik tningar öve r den plane rade k raftledningen, men havsörnarna rör sig
även öve r hela Bräck skäre ts udde. Elstolparna lockar även till sig havsörnar
som använde r dem som jak t- och utkik splatse r. På Åland har konstate rats
fle ra fall av havsörnar som dött till följd av elek triska stötar sam t därpå
följande kortslutningar och avbrott i elnäte t. En stor de l av fallen orsakades
av kollisione r med 20–50 år gam la ledningar på 20 kV. Nya k raftledningar är
säk ra, efte rsom de till största de len är isole rade . R isken för att örnar och
andra fåglar kollide rar med dem kan minskas med varningsbollar för fåglar.
Anläggningen av en ny luftledning ökar kollisionsrisken för k nölsvanar som
häckar på Bräckskäre ts strände r. Konsekve nsen för arten är ringa, och
påve rkar inte på e tt be tydande sätt den lokala populatione n.
Den plane rade k raftledningen ligge r på storskarvens, grågåsens och
fjällvråkens flyttrutt. Storskarve ns flyttrutt går via Bräckskäre ts norra de l,
men den flyge r huvudsak ligen öve r Bräckskäre ts sund. Grågåsen flyttar via
Bräckskäre ts södra de l sam t öve r om råde t mellan Molpe och Petalax .
Fjällvråkens flytt går me llan Molpe och Pe talax. För fåglar som flyge r i
flytthöjd utgör k raftle dningarna ingen konsek vens.
I de n omedelbara närhe te n av k raftledningen finns inga viktiga rastplatse r för
fåglar och inga andra objek t som är be tydande med tanke på fågelbestånde t.
Luftledningen ökar inte k ollisionsrisken för tranor som le ve r på De rmossen.
Tack vare skogen me llan luftledninge n och mosse n är fåglarna tvungna att
snabbt öka flyghöjde n öve r k raftle dningens höjd.
10.1.5 Sammandrag
Konsekve nse rna för de t häckande fåge lbestånde t är inte be tydande . Unde r
byggande t av vindk raftve rken sträcke r sig de negativa konsek vense rna för
fågelbestånde t
(bulle r, störningar) inte
till något
stort om råde .
Konsekve nse rna unde r driften av k raftve rken rik tas mot orren, som använde r
projek tom råde t som orrspelsplats. O rre n flyttar sannolik t till en annan
spe lplats. Vad gälle r de fåglar som häckar vid Kalvskärsträske t inve rkar
vindk raftsparken endast på sångsvanar och fiskmåsar, som häm tar föda på
andra ställen än i träske t. När de ssa fåglar söke r föda går färden genom
projek tom råde t i höjd med vindk raftve rkens rotorblad. Byggande t av
vindk raftve rken splittrar den livsmiljö som är lämplig för spillk råkan och den
lämnar sannolik t re vire t tomt. Risken för att spillk råkan ska kollide ra med
vindk raftve rkens rotorblad är ringa.
Måsar och tärnor flyge r de lvis via projek tom råde t när de söke r föda. De t finns
en risk för att tärnor och måsar kollide rar med k raftve rke n, me n e ffek ten på
de n lokala populationen är ringa. Be tyde lsen av konsek vense n minskas
efte rsom arte rna är vanliga och finns i rik ligt antal på andra håll i Kvarken,
varvid individe r som komme r från andra platse r kan e rsätta den de l av
bestånde t som går förlorad. Om vindk raftve rken byggs förflyttar sig tranorna
sannolik t längre bort från projek tom råde t.
Sångsvanen flyge r rak t öve r projek tom rådet för att söka föda. De t finns risk
för att sångsvane n, som flyge r på låg höjd unde r vindk raftve rkens vingar, kan
kollide ra med rotorbladen. Konsek ve nsen är inte be tydande för populationen i
Kvarken, e fte rsom arten är täm ligen vanlig.
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Den vik tigaste arten på om råde t är den hotade havsörnen. Vindk raftsparke ns
konsekve nse r rik tas mot flyttande och lokala fåglar sam t möjlighe te rna för
havsörnen att häcka i närhe te n av projek tom råde t. De t är sannolik t att
havsörnen i ett närbe läge t bo störs av vindk raftve rken och att häckningen
misslyckas. Om häckninge n lyckas är risken för kollisione r m ycke t stor särsk ilt
bland de unga fåglarna. Dessutom ökar havsörnens övriga be teende på
om råde t risken för k ollisione r me d vindk raftve rken. Konsek vense rna för
havsörnen är be tydande, e fte rsom arte n förökar sig långsamt, och om en
enda individ dör försvagar de tta artens population i Kvarkenom råde t.
Genomförande t av projek te t förutsätte r att NTM-centralen med stöd av 49 § i
naturvårdslage n beviljar tillstånd att avvika från störningsförbudet i 39 §.
Den plane rade vindk raftsparken på Be rgö ligge r re lativt nära den kända
huvudflyttrutten som fåglarna använde r. Utifrån uppföljningen ve rkar de t som
att fåglarna huvudsak ligen flyttar öve r Be rgös västra de l (bl.a. sjöfåglarna).
Vissa arte rs (fjällvråk och havsörn) flyttrutt går åtm instone de lvis öve r den
plane rade vindk raftsparken. Flyttande rovfåglar stannar och svävar ovanför
projek tom råde t för att öka flyghöjde n. De plane rade vindk raftve rken komme r
att medföra en tydlig kollisionsrisk för flyttande rovfåglar elle r leda till e n
ändring av de n nuvarande flyttrutten.
Anläggningen av en luftledning medför ringa konsek vense r för de t häckande
fågelbestånde t, men kollisionsrisken ökar särsk ilt för stora fåglar. Den största
risken me dför alte rnativ ALTA, där k raftle dninge n på Bre dskäre t dras som en
luftledning på 110 k V. I alte rnativ ALTA är kollisionsriske n särsk ilt stor för
havsörnen som häckar på Bräckskäre t. Allmänt ökas kollisionsrisken för
fåglarna då luftledningen på 110 k V dras i samma ledningskorridor som den
be fintliga kabe ln på 20 k V. I de övriga alte rnativen för e löve rföringen dras
k raftle dningen som en jordkabe l på Bredskäre t.
Kollisionsrisken är m inst i alte rnativ ALTD, där i huvudsak e n jordkabe l
används för e löve rföringen. För fåglar som flyge r i flytthöjd utgör
luftledningarna ingen konsek vens.

10.2 Konsekvenser för övrig fauna
10.2.1 Konsekve nsmekanisme r
Både vindk raftsparke n och k raftledninge n k räve r en viss mark yta som ska
bearbe tas, vilke t unde r byggtide n kan le da till att livsm iljöe r försvinne r,
splittras e lle r att de ekologiska korridore rna bryts. Dessutom skapar både
vindk raftve rken och den nya k raftledningslinjen e n be stående zon av
kante ffek te r för de omgivande skogsom rådena. Kante ffek te n kan ändra
förhållande na i skogen, vilket lede r till att även arte rna ändras.
Vindk raftve rken medför kollisionsrisk för fladde rmöss. Fladde rmössen kan
vanligen väja för vindk raftve rkens rotorblad, men dör på grund av
förändringarna i lufttrycke t som rotorbladen förorsakar.
Byggande t av en kaj för vindk raftsparken sam t dragningen av e n sjökabe l i
sunde t me llan Be rgö och Bredskäre t inve rkar på vatte nom råde ts botte nfauna
och e ventuellt på fiskens lekplatse r. Muddringen i samband med kajbygge t
och grävarbe tena för k raftledninge n i strandzonen förstör tillfälligt
bottenfaunan i arbe tsom råde t.
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10.2.2 Utgångsdata och me tode r
År 2009 gjordes e n öve rsik tlig miljöutredning om om råde t (Ramboll Finland
O y 2009) Sommaren 2010 kartlades väx tlighe ten, naturtype rna och
flygekorrens e ventue lla förekomstom råden inom projek tom råde t och de ss
näromgivning sam t på k raftledningens sträckning. I samband med
te rrängbesöke n gjordes även allmänna obse rvatione r av förekomsten av
övriga djurarte r. De ssutom utre ddes om om råde t till sina väx tförhållanden
e lle r övriga egenskape r är sådant att vissa djurarte r kan förekomma på
om råde t.
År 2010 gjorde s en fladde rmössutredning på projek tom råde t (Vasko och
Hagne r-Wahlsten 2010). Te rrängarbe tena för fladde rm usinvente ringen
ge nomförde s i maj–se ptembe r, och för dessa ansvarade FM Ville Vasko.
Fladde rmöss obse rve rades på projek tom råde t och i dess näromgivning med
hjälp av en mobil ultraljudsde tektor. I utredninge n användes de ssutom
automatiska AnaBat SD1-de tek tore r (Title y Ele ctronics), som spe lade in
fladde rmössens ultraljud mellan maj och oktobe r. Två de tek tore r place rades
pe rmanent på projek tom råde t och två utanför projek tom råde t.
I konsekve nsbedömningen har man bedöm t projek te ts be tydelse för djure ns
livsmöjlighe te r i projek tom råde t och hur en m insk ning e lle r splittring av
livsmiljön påve rkar om råde ts fauna. Fokus ligge r på hotade djur och på djur
som upptas i bilagorna II och IV till EU:s habitatdirektiv, till vilka hör arte r
som gemenskape n anse r vik tiga och som förutsätte r sk yddsåtgärde r
(Miljöförvaltningen 2010).
Konsekve nse rna för faunan har bedöm ts av FC G Finnish Consulting Group
O y:s biolog, FM Jari Kärkkäinen. Fladde rmusutredningen gjordes i samarbe te
med BatHouse O y.
10.2.3 Konsekve nse r av vindk raftsparken
Vindk raftve rken medför kollisionsrisk för fladde rmöss. Kollisionsrisken för
fladde rmössen ökar om vindk raftve rken ligge r på flyttrutte n, vik tiga
födoom råden e lle r i den omede lbara närhe ten av de ssa (Ahlén, m.fl. 2007).
En ame rikansk studie har visat att risken för att fladde rmöss kollide rar med
k raftve rk är störst i skogarnas gränsom råden (Arne tt, m.fl. 2005).
Fladde rmösse n kan vanligen väja för vindk raftve rkens rotorblad, men dör på
grund av förändringarna i lufttrycke t som rotorblade n förorsakar.
Den nordiska fladde rmuse n som förekommer på projek tom råde t föredrar i
huvudsak skogsmiljö. R isken för kollisione r med vindk raftve rken är hög bland
de nordiska fladde rmössen på grund av de ras födobe tee nde. I närhe ten av
vindk raftve rken rörde sig läde rlappar (läde rlappar = mustaschfladde rmus,
Brandts fladde rmus, vatte nfladde rm us och fransfladde rmus). Den fladde rm us
som
obse rve rade s på
projek tom råde ts
östra
del
var eventue llt
mustaschfladde rmus e lle r Brandts fladde rm us. Dessa söke r oftast föda i
skoge n och rör sig inte gärna på öppna platse r. Fladde rmössens flyttrutt går
inte genom vindk raftve rke ns om råde.
De t har konstate rats att vindk raftve rkens ljus lockar till sig insek te r, som i sin
tur lockar till sig fladde rmöss som använde r dem som föda. Fladde rmösse ns
jak tak tivitet be ror i väse ntlig grad på vindstyrkan och är som högst vanligen
unde r varma och stilla nätte r (vindhastighe t lägre än 5 m/s), då de t även
finns många insek te r i luften. Enligt obse rvatione r är fladde rmusdödlighe ten
som störst unde r dessa nätte r, efte rsom fladde rmösse n inte är rädda för att
jaga k ring vindk raftve rke ns rotorblad, och e nligt obse rvatione rna väjde de
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inte för rotorblade n (Arne tt, m.fl. 2008. Ahlé n m .fl. 2007). Unde r nästan stilla
sommarnätte r produce rar dock vindk raftve rken litet e ne rgi, vilket för sin de l
också m inskar riske n för att fladde rmöss ska kollide ra med k raftve rken.
Vindk raftsparke ns konsek vense r för fladde rmössen är inte be tydande .
Inga flygekorrar finns inom projektom råde t. De t finns he lle r inga biotope r för
flygekorre på k raftledningens plane rade sträckning. Anläggningen av
vindk raftsparken e lle r k raftledningen hotar inte åke rgrodan. De t finns inga
sälkobbar i närhe te n av vindk raftve rk som råde t.
10.2.4 Kraftle dninge ns konsek vense r
Den gräsdomine rade väx tlighete n på k raftledningsgatan är e n lämplig
livsmiljö för sorkar, och lokalt växe r bestånden. Rik liga bestånd av
smågnagare lockar till sig små rovdjur och rovfåglar, bl.a. räven söke r sig ofta
till k raftledningsom råden. De ssutom föredrar älge n k raftledningsgator på
grund av växtlighe te n. Kraftle dningsgatan medför inga negativa konsek vense r
för de djurarte r som är vanliga i om råde t.
Konsekve nse rna för bottenfaunan och fisk bestånde t är lokala och ringa.
Sjökabeln och de t e lek tromagne tiska fält som omge r den inve rkar inte på
om råde ts fiskbestånd. Intill kaje n och sjökabeln finns inga be tydande
lekom råden för fiskar.
10.2.5 Sammandrag
Vindk raftsparke n medför inga negativa konsek vense r för om råde ts djurarte r,
som till största dele n är karak täristiska för om råde t. Konsek vense rna för
fladde rmöss är inte be tydande, trots att kollisionsrisken k ommer att öka. De t
finns inga flygekorrar e lle r livsmiljöe r för flygekorrar inom projek tom råde t.
Dragningen av k raftledningen medför inga negativa konsek vense r för
om råde ts fauna. De n gräsdomine rade ledningsgatan kan öka sorkbestånden
lokalt, vilke t lockar till sig små rovdjur och rovfåglar. De t finns inga be tydande
sk illnade r mellan konsek vense rna av de olika alte rnativen för elöve rföring.
10.3 Konsekvenser för floran
10.3.1 Konsekve nsmekanisme r
Konsekve nse rna för floran uppstår i huvudsak unde r byggtide n när te rrängen
bearbe tas för vindk raftve rk, vägnät och k raftledning. I prak tike n innebär de t
att livsm iljöe rna försvinne r, splittras elle r att de ekologiska korridore rna bryts.
Dessutom skapar både vindk raftve rken och de n nya k raftledningslinjen e n
beståe nde zon av kante ffek te r för de omgivande skogsom rådena.
Kante ffek ten kan ändra förhållande na i skogen, vilke t lede r till att arte rna
ändras. Kante ffek tom råde t är för florans del några me te r e lle r högst 10–
15 me te r bre tt. Anläggninge n av vindk raftsparken kan dessutom påve rka
vattenförhållande na för de närliggande naturobjek ten.
Muddringar i samband med kaj- och k raftledningsbygge t förstör lokalt och
temporärt vattenvege tatione n på den de l av havsbotte n som ska bearbe tas.
Den kortvariga grum lighe t som arbe tena orsakar kan de ssutom försäm ra
strandvege tationens tillväx t om arbe te n utförs under väx tpe rioden.
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10.3.2 Utgångsdata och me tode r
År 2009 gjordes en öve rsik tlig be dömning av floran och naturtype rna i
projek tom råde t (Ramboll Finland Oy 2009). De tta mate rial komple tte rades
med en naturinve nte ring som utfördes 10–11.6.2010 på projek tom rådet och
dess närom råde sam t på k raftledningens sträck ning. I om råde t med sjökabe l
utre ddes dessutom strandve getationen. I samband med invente ringen
utre ddes om de t i om råde t förekomme r värde fulla livsm iljöe r, hotade e lle r
andra värde fulla naturtype r i enlighe t med naturvårdslagen (NVL 29 §),
skogslagen (SkogsL 10 §) e lle r vattenlage n (VattenL 15 a § och 17 a §). Med
hjälp av mate riale t gjordes en vege tationskarta över projek tom råde t samt e n
karta öve r värdefulla naturtype r längs k raftledningen och i projek tom råde t.
I konsek vensbedömninge n tas ställning till om projek te t försäm rar be varande t
av värdefulla vege tations- och naturobjek t i projek t- och k raftledningsom råde t elle r i närhe ten av de ssa.
Konsekve nse rna för floran har bedöm ts av FC G Finnish Consulting Group O y:s
biolog, FM Jari Kärkkäinen.
10.3.3 Vindk raftsparke ns konsek vense r
Vid byggande t av vindk raftve rke n kommer en stor de l av de n vanliga
movege tationen att gå förlorad. I båda alte rnative n (ALT1 och ALT2) komme r
projek tom råde ts frodigaste kärr, e tt anspråkslöst gräs- och starrkärr, att gå
förlorat i den södra de len av projek tom råde t till följd av byggande t av
vindk raftve rken. Förlusten av kärre t försäm rar naturens biologiska mångfald
lokalt och be tyde lse n av de tta är måttlig.
10.3.4 Kraftle dninge ns konsek vense r
Konsekve nse rna för floran sk ilje r sig en aning från varanda be roende på om
e löve rföringen ske r med luftledning e lle r jordkabe l. Vid dragningen av en
jordkabe l försvinne r den ursprungliga vege tatione n från k raftle dninge ns
sträckning och i stället uppstår e n k ulturpåve rkad vege tation. Konsek vensen
är lokal och be tyde lse n ringa. Vid dragningen av e n luftledning avlägsnas
endast trädbeståndet och busksnåren. Vege tationen försvinne r vid stolparna,
men fält- och bottensk ik te t blir k var på le dningsgatan. Unde r driften röjs
busk vege tationen och små träd från le dningsgatan på en bredd av 26 me te r
med cirka 7–10 års mellanrum och i kantzone rna med cirka 20–25 års
mellanrum genom kalhuggning. Ledningsgatorna, som hålls öppna tack vare
de re gelbundna röjningarna, är en viktig e rsättande livsmiljö för de arte r som
lide r på grund av de m inskade ängsareale rna (Hiltula m.fl. 2005, Kuussaari
m.fl. 2003).
På k raftledningens sträckning finns ingen be tydande vege tation. De
alte rnativa elöve rföringslinje rna ligge r på karga och medelnäringsrika marke r.
Skogarna är ekonomiskog. Även strandvege tatione n vid kajen och
k raftle dningen är karak täristisk för om rådet. Konsek vensen av grum lingen till
följd av anläggninge n är re lativt ringa för strandvege tationen. Konsek vensen
av k raftledningen och dess splittrande inve rkan på vege tatione n är lokal och
ringa. Vege tatione n åte rhämtar sig till stor del efte r driften.
I alte rnativ ALTA skulle luftledningen på 110 k V dras på de n östra sidan av
Sjövägen i samma te rrängkorridor som vägen och den befintliga
k raftle dningen på 20 k V. I de tta alte rnativ är konsek vense rna för floran m inst.
Även i de andra alte rnativen (ALTB1, ALTB2, ALTC , ALTD) är konsek vense rna
för floran ringa.
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10.3.5 Sammandrag
Om vindk raftsparken anläggs går det lokalt värde fulla kärre t på
projek tom råde t förlorat. Förlusten försäm rar naturens biologiska mångfald
lokalt och be tyde lse n av de tta är måttlig.
Elöve rföringe n medför ringa konsek vense r för om rådets flora, som domine ras
av ekonom iskog och flora som är karak täristisk för om råde t, såväl på landsom havsom råde na. I alte rnativ ALTA är konsek vense rna m ycke t ringa och i
de andra alte rnativen ringa.
10.4 Konsekvenser för arter som ska skyddas, hotade arter, nära hotade arter
samt arter enligt bilaga I till fågeldirektivet
10.4.1 Konsekve nsmekanisme r
Vid byggande t av vindk raftve rken, vägnäte t och k raftledningen kan de t hända
att livsm iljöe rna för hotade arte r e lle r arte r som ska sk yddas försvinne r,
ändras elle r splittras. Unde r driften medför vindk raftve rken och luftledningen
en kollisionsrisk för fladde rmöss och fåglar. Dessutom medför vindk raftve rken
konsekve nse r för faunan till följd av bulle r och skuggbildning.
10.4.2 Utgångsdata och me tode r
Läge t för hotade organismarte r har granskats i databasen O rganismarte r som
upprätthålls av Finlands m iljöce ntral (registe rsökning 3.6.2010). Enligt
uppgifte rna i organismdatabasen har inga obse rvatione r av hotade
organismarte r gjorts på projek tom råde t e lle r vid k raftledninge ns sträckning
(zon på 100 me te r).
Dock gjorde s fle ra obse rvatione r av hotade arte r i samband med
invente ringen av naturtype r och utre dninge n av fågelbestånde t; de ssa
obse rvatione r be handlas närmare i kapite l 10.1, som handlar om fåglar.
Uppgifte rna om havsörnar grundas på data som e rhållits från Kvarke ns
O rnitologiska Förening (MLY), Ostrobotnia Australis (O A) och WWF:s
havsörnsarbe tsgrupp.
Konsekve nse rna för arte r som ska sk yddas, hotade arte r, nära hotade arte r
sam t arte r enligt bilaga I till fåge ldirek tive t har bedöm ts av FC G Finnish
Consulting Group Oy:s biolog, FM Jari Kärkkäinen.
10.4.3 Vindk raftsparke ns och k raftledningens konsek vense r
Arterna i bilaga IV (a) till habitatdirektivet
Projek te t hotar inte förök nings- e lle r rastplatse rna för de arte r som upptas i
bilaga IV (a) till habitatdirek tive t. Så som konstate rats i kapite l 10.2 är
konsekve nse rna för fladde rmöss inte be tydande .
Hotade arter
Hotade arte r som förekommer på projek te ts ve rk ningsom råde är havsörn,
sk räntärna, gransångare , göktyta, silltrut och sk rattmås. Konsekve nse rna för
havsörn och sk rattmås har bedöm ts i kapitel 10.1.
Sk räntärnan häckar inte i närhe ten av vindk raftsparken och arten flyge r inte
öve r projek tom råde t för att söka föda. Anläggningen av vindk raftsparken
försäm rar inte sk räntärnans existensmöjlighe te r. Inte he lle r k raftledningen
medför negativa konsek ve nse r för denna art.
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De t finns gott om gransångarre vir på vindk raftsparkens ve rkningsom råde och
på k raftledningens sträckning.
Byggande t av vindk raftve rken hotar inte
arten, men dragningen av k raftledningen splittrar artens livsm iljöe r.
Konsekve nse rna för arte n är tämlige n ringa, efte rsom de t finns gott om
lämpliga livsm iljöe r för arten. Bland annat i Malaxom råde t förekomme r
gransångaren täm ligen allmänt, med undantag för på kalhygge n och i
plantskog.
På projek tom råde ts östra de l har gök tytan e tt revir. Vindk raftve rken ligge r
inte på re virom råde t, men gök tytan kan störas i anläggningsskede t och arte n
kan lämna revire t tillfälligt. I båda alte rnativen ligge r re vire t på e ndast cirka
100–130 me te rs avstånd från närmaste vindk raftve rk . Unde r drifttiden
medför vindk raftve rkens bulle r sannolik t ingen konsekve ns för arten. Risken
för kollisione r med vindk raftve rken är liten.
Genomförande t av vindk raftsprojek te t inve rkar inte på silltrute ns lokala
bestånd, e fte rsom artens häckningsplatse r inte ligge r inom projek te ts
ve rkningsom råde och silltruten inte flyge r genom vindk raftsparke n för att
söka föda. Artens häckningsplatse r finns inte he ller i närhete n av
k raftle dningen.
Nära hotade arter
Konsekve nse rna för orre har bedömts i kapite l 10.1. Genom förande t av
vindk raftsprojek te t inve rkar inte på de lokala be stånden av tornfalk och
stenskvätta. Ge nomförande t av projek te t insk ränke r inte nämnvärt på de ssa
arte rs livsmiljöe r. Konsek vense rna för törnskata och gök kan be dömas som
ringa. Arte rnas häckningsplatse r be varas, och vindk raftve rken medför ingen
be tydande konsek vens för arte rna. Dragningen av k raftledningen insk ränke r
en aning på de livsmiljöe r som är lämpliga för järpe . Konsekve nsen är inte
be tydande för arten, efte rsom det finns gott om skog som lämpar sig för
järpe .
Arter som upptas i bilaga I till fågeldirektivet
Konsekve nse rna för fisk tärna, silve rtärna, spillk råka, trana och sångsvan har
bedöm ts i kapite l 10.1 som behandlar fåge lbestånde t. Kraftle dninge n medför
inge t be tydligt hot mot grönbe na och ljungpipare , som obse rve rats på
De rmossen i Malax . Vindk raftve rke n medför ingen betydande konsek vens för
be rguven, som e ventue llt kan jaga på projek tom råde t. R isken för kollision
med rotorblade n bedöms vara liten.
10.4.4 Sammandrag
Projek te t hotar inte förök nings- och rastplatse rna för de arte r som upptas i
bilaga IV (a) till habitatdirek tive t. Konsekve nse rna för fladde rmöss är ringa.
Konsekve nse rna för övriga arte r är inte be tydande. Konsek vense rna för fåglar
har bedöm ts i kapitel 10.1. De mest be tydande konsek vense rna riktas mot
havsörnen.
10.5 Konsekvenser för skyddsområden
10.5.1 Konsekve nsmekanisme r
Projek tom råde t och k raftle dninge n be finne r sig inte inom e tt sk yddsom råde
e lle r i de n omedelbara närhe te n av e tt sådant. Av denna anle dning medför
projek te t inga direkta konsek vense r för så kallade fasta objek t, som till
exempel naturtype r e lle r livsm iljöe r som ska sk yddas. I MKB bedöms
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e ventue lla konsek ve nse r för sådana fågelarte r som hör till Natura 2000om råde nas sk yddsgrunde r och som förekommer utanför sk yddsom råde t.
Projek te t kan förändra fjärrlandskape t, vilke t kan påve rka integrite ten av
UNESCO:s världsarvsobjek t i Kvarken. Integrite ten hör till om råde ts
sk yddsmål, och innebär således inte integrite t i ordets ege ntliga be tyde lse .
10.5.2 Utgångsdata och me tode r
Konsekve nsbedömningen omfattar de
avsnitt 6.19 sk yddsom råden).

närmaste

sk yddade objek ten

(se

Natura-bedömninge n är en del av MKB-förfarandet
I samband med MKB-förfarande t har e n behovsprövning av en Naturabedöm ning gjorts. I behovsprövninge n har utre tts om projekte t på e tt
avgörande sätt försäm rar de naturvärde n på grund av vilka objek ten inom
ve rkningsom råde t har valts ut till nätve rke t av Natura 2000-om råden.Bedömninge n har gjorts utifrån befintlig information, till exempel Naturadatablanke tte r och fåge lutredningar. Vid bedömningen har man de ssutom
använt följande vägledning för konsek vensanalys: Luontose lvitykse t ja
luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa, YVA-mene ttelyssä ja Natura 2000arvioinnissa (Naturutredningar och bedömning av naturk onsek vense r vid
stadsplane ring, MKB-förfarande och Natura 2000-bedömning) (Söde rman
2003).
Bedömninge n av konsek vense rna av vindk raftsparken på Be rgö för
naturvärde na i Naturaom råde na Kvarkens skärgård och Pe talax åmynning har
gjorts som en de l av MKB-förfarande t. I Natura-be dömningen behandlas
endast projek te ts konsek vense r för de naturtype r och arte r som finns nämnda
i Naturaområde ts sk yddsgrunde r. Dessa framgår av Natura 2000datablanke tte rna och är:
•
•
•
•

På
På
På
På

SC I-om råde n naturtype r som upptas i bilaga I till habitatdirek tive t
SC I-om råde n arte r som upptas i bilaga II till habitatdirek tive t
SPA-om råden fågelarte r som upptas i bilaga I till fåge ldirek tive t
SPA-om råden flyttfåglar som avses i artikel 4.2. i fåge ldirek tive t

Angåe nde konsekve nse rnas be tyde lse konstate ras i tolkningsanvisninge n för
artike l 6 i habitatdirek tive t (92/43/EEG) att konsek ve nse rnas betydelse bör
bedömas i förhållande till de särdrag och naturförhållanden som finns på de t
om råde som ska skyddas och som är föremål för planen e lle r projek te t, med
särskilt beak tande av sk yddsmålen för om råde t. För konsek vensbedömningen
har beak tats be tyde lsen av varje konsek vens som har bedöm ts för de k rite rie r
4
som ska tillämpas på om råde ts naturvärden .
Konsekve nse rnas be tyde lse , k lassifice ring och de ras k rite rie r presente ras i
tabe ll 10.1. Angående konsek vense rnas be tyde lse kan konstate ras att
konsekve nse rna medför en be tydande försäm ring om plane n e lle r projek te t
medför e n stor och betydande konsek vens för naturtype n e lle r arten. Då
försvagar planen elle r projekte t naturtypen e lle r arte n så att naturtypen e lle r
arten försvinne r på kort e lle r lång sik t. Förutom konsek vense rna för ensk ilda
naturtype r och arte r bör projekte ts konsek vense r för Naturaom råde ts
enhe tlighet (integrite t) bedömas.

4

Söderman T. (2003) Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura 2000arvioinnissa.
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Tabell 10.1. Klassificeringen av konsekvensernas betydelse och kriterierna för
klassificeringen.
Stor betydelse

Projektet försvagar skyddsnivån för en art eller
naturtyp som ska skyddas och leder till att
naturtypen/arten försvinner på kort eller lång sikt.

Måttlig betydelse

Projektet medför ringa eller måttliga konsekvens er
för den art eller naturtyp som ska skyddas , och
projektet hotar inte bevarandet av naturtypen/arten
på området.

Saknar betydelse

Projektet medför inga konsekvenser för den art eller
naturtyp som ska skyddas .

UNESCO:s världsarvsobjekt
Världsarvsom råde t Kvarke ns skärgård sk yddas av Finlands natione lla
lagstiftning. Världsarvsom råde ts värde n tryggas genom inrättande av
natursk yddsom råden,
i
planläggningen
och
m iljöbe dömningsoch
tillståndsförfarande t.
Vad gälle r konsek vense rna fokuse rar man på att bedöma projek te ts
konsekve nse r för om rådets moränformatione r och världsarvsom råde ts
landskapsmässiga enhe tlighe t samt skärgårdens fåge lbestånd.
Övriga skyddsområden och värdefulla naturobjekt
I bedömninge n utreds om projekte ts konsek ve nse r är sådana att de sträcke r
sig till skyddsom råde na och kan riske ra grunde rna för sk ydde t.
Konsekve nse rna för skyddsom råde n har bedöm ts av FCG Finnish Consulting
Group O y:s biolog, FM Jari Kärkkäine n.
10.5.3 Vindk raftsparke ns och k raftledningens konsek vense r
Kvarkens skärgård (FI0800130)
Naturaom råde t ligge r väste r och nordost om projek tom rådet. De ssutom ligge r
de lom råde t Malaxkallan norr om projek tom råde t på cirka 11 k ilomete rs
avstånd. Som närmast ligge r Naturaom råde ts gräns på cirka 2,2 k ilomete rs
avstånd från projek tom rådet. De t närmaste objek te t, Båthusgrynnan, ligge r
på cirka 2,8 kilome te rs avstånd. Ö vriga närliggande objekt, Söde rstenarna
och Molpegrunden, ligge r på cirka 4−5 k ilome te rs avstånd.
Projek te t medför inga ne gativa konsek vense r för de naturtype r som ska
sk yddas, och inte helle r för de arte r som ska sk yddas enligt bilaga II till
habitatdirek tive t (gråsäl, utte r, öste rsjövikare och bred hästsvans).
Me d tanke på vindk raftsprojek te t och de alte rnativ för k raftledninge n som
ingår i projek te t hör lomfåglar, sångsvan, rovfåglar, trana, gäss, tärnor sam t
ugglor och hönsfåglar till de arte r som nämns i Natura-datablanke tte n och
som är benägna att kollide ra med vindk raftve rk . Konsek vense r rik tas endast
mot fåglar som ska sk yddas e nligt bilaga I till fåge ldirek tive t i det fall då en
art som häckar i närhe ten av projek tom råde t jagar elle r annars rör sig på
vindk raftve rkens om råde . Unde r flyttningstide n kan projek te t även påve rka
fåglar som rastar på Naturaom råde t och som flyge r öve r vindk raftsparken
e lle r luftle dninge n.
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Av de arte r som tas upp i bilaga I till fåge ldirek tive t häckar e lle r finns följande
fåglar lokalt på om råde t: storlom , svarthakedopping, sångsvan, bivråk ,
havsörn, fiskgjuse , järpe, orre, tjäde r, trana, grönbena, sk räntärna, fisk tärna,
silve rtärna, be rguv, sparvuggla, jorduggla, pärluggla, spillk råka, vitryggig
hack spe tt, tre tåig hack spe tt, törnskata och smalnäbbad simsnäppa sam t
vitkindad gås (Natura-datablankett och tabell 10.2). Av de flyttfåglar som
rege lbunde t förekommer på om råde t men inte nämns i bilaga I häckar
15 arte r på om råde t. Med ansvarsart i tabell 10.2 avses arte r som fastställts
av m iljöministe rie ts arbe tsgrupp och för vilkas be varande Finland är
inte rnationellt ansvarig. Uppgifte rna grundar sig på kalk yle r som
Forststyrelse n har gjort unde r åren 2000, 2004, 2006 och 2008. Vid
ansvarsarte rna står ande len av de t europeiska bestånde t inom pare ntes
(I=15−30 %, II=30−45 %, III=45 %). För silltrute n har uppge tts ande len av
unde rarte ns bestånd och för tordmulen och tobisgrisslan andele n av
Öste rsjöbestånde t (Finlands miljöcentral 2005).
Tabell 10.2. Häckfågelbeståndet på Norrskärs ögrupp, Utgrynnan och
Storkallan samt sälskyddsområdet och området Snipansgrund-Medelkalla.
(Forststyrelsen 2010).
A rt
Direktiv
Hotgrad
A nsvarsart
Vitk indad gås
X
Gravand
NT
Bläsand
X (I)
Kricka
X (I)
Vigg
X (I)
Be rgand
VU
Ejde r
X (I)
Svärta
X (I)
Småsk rake
X (II)
Storsk rake
X (II)
Havsörn
X
VU
Tornfalk
NT, RT
Trana
X
Större strandpipare
LC, RT
Enkelbe ckasin
LC, RT
Småspov
X (I)
Storspov
LC, RT
X (II)
Drillsnäppa
X (II)
Roskarl
X (I)
Smalnäbbad simsnäppa
X
Sk rattmås
VU
Silltrut
VU
X (III)
Sk räntärna
X
VU
Fisk tärna
X
X (I)
Silve rtärna
X
Tordmule
X (II)
Tobisgrissla
NT
X (III)
Jorduggla
X
Busk skvätta
NT
Stensk vätta
NT
Törnskata
NT
En betydande de l av fåglarna rör sig inte på projek tom råde t e lle r i närhe ten
av k raftledningen unde r häckningstiden, men till exempe l havsörn, trana och
jorduggla kan röra sig i närhe ten av vindk raftsparken elle r k raftle dningen i sin
jak t på föda. En de l av de fåglar som flyttar till sina häckningsom råden flyge r
inte öve r projek tom råde t elle r i dess närhe t. Till exempe l riktas inga
konsekve nse r mot flyttande fiskgjusar, efte rsom de t i närhe ten av Be rgö finns
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tämlige n ont om grunda, frodiga vikar där fiskgjusen k unde fiska. Utifrån
uppföljningen av flytten kan havsörn, bivråk, trana och storlom , men även
sångsvan och tornfalk flytta öve r vindk raftsparke n på väg till häck ningsplatse rna på Naturaom råde t.
Unde r flyttningstide n rastar öve r 40 arte r som finns upptagna i bilaga I till
fågeldirek tive t på Naturaom råde t och öve r 20 arte r som inte nämns i bilaga I,
men som förekommer rege lbunde t på om råde t. De väsentligaste
konsekve nse rna rik tas mot havsörn, bivråk och andra rovfåglar. De flyttfåglar
som inte nämns i bilaga I, men som förekommer rege lbunde t på om råde t,
flyge r till stor del förbi Be rgö, men e n de l av rovfåglarna kan flyga öve r
vindk raftsparken unde r flytten. De plane rade vindk raftve rken komme r att
medföra kollisionsrisk för flyttande rovfåglar e ller le da till att fåglarna byte r
flyttrutt. Projek te t medför sannolik t ringa elle r måttliga konsek vense r för
rovfåglarna. Bedömningarna är förknippade med osäkerhe t, på grund av att
man inte har exakt information om hur många av de individe r som rastar på
Naturaom råde t som flyge r öve r vindk raftsparken.
Enligt Natura-datablanke tten uppgår det pe rmane nta be stånde t av havsörn till
15–20 par i Kvarkens Naturaom råde. Havsörnen befinne r sig från början av
häck ningen och tills ungarna matas mest i närhe te n av boe t, me n flyge r
dagligen e tt fle rtal gånge r från boet till jak tmarke rna och tillbaka. Efte r att
ungarna lämnat boet koncentre ras ungarnas röre lse r till e n cirka 2 k ilomete rs
radie från boe t unde r fle ra månade rs tid. Boen som finns på Naturaom råde t
ligge r fle ra k ilome te r från vindk raftve rken. Vindk raftve rken ökar inte
kollisionsrisken för ungarna, me n om föräldrarnas jak tre sor går till
Kalvskärsträsket i närhe ten av projek tom rådet och till Tallörsbådan, kan e n
de l av jak tresorna ske i närhe te n av vindk raftsparken e lle r ge nom den.
Havsörnarna svävar också gärna ovanför projek tom rådet. De t är svårt att
bedöma hur många av Naturaom råde ts individe r som flyge r på
vindk raftsparkens om råde e lle r i de ss närhe t. Kollisionsriske n är störst för
unga individe r. Projek tet medför sannolik t ringa e lle r måttliga konsek vense r
för havsörnsbestånde t på Naturaom rådet. Arte ns re produce rande bestånd
försvagas dock inte.
Endast några e lle r ett m indre antal sångsvanar, tranor och storlommar flyttar
via projek tom råde t. Kollisione r är möjliga, men de ske r i enstaka fall och inte
varje år. Konsek vense rna för dessa arte rs häck ningsbe stånd är ringa.
Jordugglan är en flyttfåge l som årlige n välje r häckningsom råde utifrån
sork läge t. Den jagar i all öppen te rräng där de t finns sorkar. Jordugglan kan
röra sig på projek tom råde t, men vindk raftve rken försäm rar inte be tydligt
artens förekomst på Naturaom råde t. De flyttfåglar som flyge r öve r
k raftle dningslinjen utsätts inte för någon be tydande risk .
Projek te t medför inga konsek vense r för Naturaom rådets enhe tlighe t och
om råde ts sk yddsmål försäm ras inte i be tydande grad.
Utifrån de t som nämns ovan försäm rar byggande t av vindk raftve rke n på
Be rgö inte be tydligt de naturvärden på grund av vilka om råde t Kvarke ns
skärgård har ink lude rats i Finlands Natura 2000-nätve rk av sk yddsom råden.
Naturaområdet Petalax åmynning (FI0800054)
Projek te t komme r inte att inve rka på de sk yddade naturtype rna. För de fåglar
som ska sk yddas är vindk raftsprojek tets konsek venser inte betydande .
O rsake n till de tta är att de häckfåglar som flyttar till Naturaom rådet inte
flyge r öve r vindk raftsparken. De rör sig inte he ller på projektom råde t elle r i
dess närhe t unde r häckningstide n. Unde r flyttningstiden flyge r fåglarna öve r
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medför

ingen

Projek te t medför inga konsek vense r för Naturaom rådets enhe tlighe t och
om råde ts sk yddsmål försäm ras inte i be tydande grad. Projek te t försäm rar
inte be tydligt de naturvärden på grund av vilka Pe talax åmynning har
ink lude rats i Finlands Natura 2000-nätve rk av sk yddsom råden.
Kvarkens skärgård, UNESCO:s världsarvsobjekt
Anläggningen av vindk raftsparken på Be rgö ändrar inte de geologiska
förhållande na för UNESCO:s världsarvsobjekt. Naturtillstånde t i om råde ts
landskap förblir oförändrat, me n om man tittar från världsarvsobjek te t i
rik tning mot vindk raftsparken ändras landskapsbilden. Landskape t ändras
mest på 2–3 kilome te rs avstånd från vindk raftsparken, i vilket fall
vindk raftve rken är domine rande (se kapite l 11.3).
Konsekve nse rna för de t häckande fåge lbeståndet och flyttfåge lbestånde t är
de samma som för Naturaom råde t Kvarkens skärgård.
FINIBA-området Kvarkens skärgård (beteckning 730001)
Konsekve nse rna för de t häckande fåge lbeståndet och flyttfåge lbestånde t är
de samma som för Naturaom råde t Kvarkens skärgård.
FINIBA-området Grynnorna öster om Halsön (beteckning 730039)
På båda sidorna av den plane rade k raftledningslinjen ligge r e tt FINIBAom råde (Finnish Important Bird Areas) med namne t Grynnorna öste r om
Halsön (be te ckning 730039). Molpes de lom råde ligge r norr om k raftledningen
på cirka 1,2 k ilome te rs avstånd och Grynnorna öste r om Halsön söde r om
k raftle dningen på cirka 2,5 k ilome te rs avstånd. Fåglarna rör sig me llan de ssa
via vattenom råde na. Fåglar som flyttar till sina häck ningsom råde n flyge r inte
öve r vindk raftsparken. De fåglar som flyttar till Molpes delom råde flyge r öve r
k raftle dningslinjen, men för fåglar som flyge r i flytthöjd medför
luftledningarna ingen betydande konsek vens.
Objekt som omfattas av strandskyddsprogrammet
Projek te t försäm rar inte be tydligt sk yddsgrunde rna för objek t som om fattas
av
strandsk yddsprogrammet.
Konsek vense rna
för
det
häckande
fågelbestånde t och flyttfågelbestånde t är de samma som för Naturaom råde t
Kvarkens skärgård.
Objekt som ingår i skyddsprogrammet för fågelvatten
Projek te t medför inga be tydande konsek vense r för det häckande
fågelbestånde t vid objek ten Halsöns vikar (LVO100212) och Pe talax åm ynning
(LVO100218), e fte rsom fåglarna som flyttar till sina häckningsom råde n inte
flyge r öve r vindk raftsparken. De rör sig inte he ller på projek tom råde t unde r
häck ningstide n.
Unde r flyttningstiden flyge r fåglarna öve r k raftledningen på väg till
häck ningsom råde t vid Pe talax åm ynning. Även de flyttfåglar som rastar vid
Pe talax åm ynning flyge r öve r k raftledningen. För fåglar som flyge r i flytthöjd
utgör luftledningarna ingen be tydande konsekve ns.
Övriga objekt
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Sk yddsom råde t Slåttskärre t på Be rgö (fastighe t 475–405-31-3), som ligge r
cirka 4,2 k ilome te r från projek tom råde t, utsätts inte för konsek vense r. De n
lilla skogsäng (MY-om råde ) som ligge r öste r om projek tom rådet förblir
oförändrad.
Konsekve nse rna för de värde fulla Kalvskärsgrynnorna (MY/s) som används av
tärnor och måsar är indirekta. En de l av de tärnor och måsar som söke r föda
vid Tallörsbådan kan flyga öve r vindk raftsparke n, men till största de len flyge r
de på västra sidan av vindk raftve rken. Enstaka kollisione r är möjliga, men de
ne gativa konsek vense rna för objekte ts sk yddsvärde n är ringa.
Vege tationen vid Kalvskärsträsket (SL-om råde) ändras inte, men värde t med
tanke på fågelbestånde t kan försäm ras, om tranan och sångsvanen försvinne r
från träske t helt elle r för viss tid. Tranor och svanar flyge r genom
vindk raftsparken för att hämta föda. Trots att de flyge r lågt finns de t risk för
att arte rna ska kollide ra med vindk raftve rken. Konsek vensen för
sk yddsvärdena är lokalt be tydande.
De t MU-1-om råde på strande n vid Tallörsbådan som anvisats i
strandde lgene ralplanen för Be rgö splittras en aning, efte rsom e tt
vindk raftve rk place ras på om råde t. Vid vindk raftve rke t finns ingen be tydande
vege tation. De närmaste häck ningsplatse rna för måsar och tärnor ligge r på
cirka 400–500 me te rs avstånd från närmaste vindk raftve rk. Vindk raftve rken
stör inte häckninge n i väsentlig grad, och fåglarna flyge r inte i riktning mot
projek tom råde t för att söka föda. De indirek ta konsek vense rna för
fågelbestånde t är ringa och om råde ts viktigaste sk yddsvärden förblir
oförändrade .
De tärnor och måsar som hör till de t häckande fåge lbe stånde t på Jona-Mattas
grynnan (SL-om råde ) flyge r inte via vindk raftsparken när de häm tar föda.
Projek te t medför inga ne gativa konsek vense r för objek te ts sk yddsvärden.
I samband med byggande t av vindk raftve rke n splittras e tt lokalt värdefullt
inslag med gammelskog och Tallmossens gräs- och starrkärr försvinne r.
Konsekve nse rna förblir lokala och de är inte betydande .
På Molpe s gene ralplaneom råde har k raftledninge n dragits genom ett lokalt
värde fullt MY-om råde . På om rådet finns de n befintliga luftledningen på 20 k V.
Vindk raftsparke ns k raftle dning och de n be fintliga ledningen splittrar om råde t.
Kraftle dninge n tar upp cirka 5 procent av MY-om rådets totala areal. Såle des
be varas objek tets karak tär och MY-om råde ts väsentliga särdrag försäm ras
inte i be tydande grad.
10.5.4 Sammandrag
Projek te t medför inga be tydande försäm rande konsek vense r för enhe tlighe ten
av Naturaom rådet Kvarkens skärgård. De geologiska förhållande na för
UNESCO:s världsarvsobjek t ändras inte. Naturtillstånde t i om råde ts landskap
förblir oförändrat, men om man tittar från objek te t i rik tning mot
vindk raftsparken ändras landskapsbilden. Konsekve nsen för om råde ts
integrite t är ringa.
Konsekve nse rna för övriga sk yddsobjek t är inte be tydande . Projek te t
försäm rar några naturobjek t en aning och ett lokalt naturobjek t i be tydande
grad.

Fortum P ower and Heat O y
FCG Finnish Consulting G roup O y

Bergö vindkraftspark
KO NSEKVENSBESKRIVNING

137

11 KONSEKVENSER FÖR MÄ NNISKORNA, SA MHÄ LLET OCH DEN BYGGDA
MILJÖN
11.1 Konsekvenser för markanvändningen, planläggningen och samhällsstrukturen
11.1.1 Konsekve nsmekanisme r
Projek te ts direk ta konsek ve nse r för markanvändningen base ras på hur
projek te t, om de t ge nomförs, förhindrar, försäm rar, möjliggör e lle r förbättrar
de n nuvarande e lle r plane rade markanvändningen. Projek te t kan inve rka på
om råde ts markanvändningsforme r både unde r anläggningen och driften, till
exempel
i
form
av
bulle r
och
damm,
skuggbildning
e lle r
landskapsförändringar. Projek te t i sig skapar ny infrastruktur i om råde t,
såsom en bygg- och se rvice väg, e n öve rföringsledning för e l och
transformatorstatione r.
11.1.2 Utgångsdata och me tode r
Konsekve nse rna
för
markanvändninge n
har
be dömts
som
en
expe rtbedömning utifrån de nuvarande uppgifte rna om och plane rna för
markanvändninge n.
Konsek vense rna
för
markanvändningen
be står
före trädesvis av konsek vense r unde r vindk raftsparkens driftskede , e fte rsom
konsekve nse rna unde r anläggningstiden är tillfälliga och inte orsakar
beståe nde förändringar i markanvändningen.
Som utgångsdata har använts kartmate rial och geoinformation, som
komple tte rades med be sök i te rränge n. Vad gälle r den plane rade
markanvändninge n utreddes vilka gällande planläggningar på olika nivåe r och
andra plane r för om råde t som finns, samt gällande tillstånd och
sk yddsom råden.
Konsekve nse rna för samhällsstruk ture n och markanvändningen har bedöm ts
ge nom unde rsökning av projek te ts lämplighe t för den nuvarande
samhällsstruk turen, infrastruk ture n sam t de plane rade markanvändningsforme rna i om råde t. Särskild vikt läggs vid de markanvändningsbegränsningar
som vindk raftsparken orsakar inom vindk raftsparkom råde t och i de ss
närom råde.
Vid be dömningen av konsekve nsens be tyde lse har spe cifik t beaktats om
projek te t stride r mot andra markanvändningsforme r och om de t finns andra
alte rnativa om råden tillgängliga i trak ten för dessa funk tione r. Vid
granskningen av betydelse n har dessutom beak tats konsek vense rnas
omfattning och begränsande e ffek t i jämföre lse med de n nuvarande och
plane rade markanvändninge n. Vid bedömningen har granskats även
projek te ts konsek vense r för landskape t sam t för utve ck linge n av den fasta
bosättningen och fritidsbosättningen i projek tets närom råde .
Konsekve nse rna
för
markanvändningen,
planläggninge n
och
samhällsstruk turen har bedöm ts av FC G Finnish Consulting Group O y:s
byggnadsarkitek t Anne Koskela och lantmäte riingenjör (YH) Pe rtti Maline n.
11.1.3 De riksom fattande målen för om råde sanvändningen och uppnående t av målen
inom ramen för projekte t
Statsråde ts beslut om e n re vide ring av de riksomfattande målen för
om rådesanvändningen trädde i k raft den 1 mars 2009. De re vide rade målen
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ska förve rk ligas med stöd av landskapens och k ommune rnas planläggning
sam t de statliga m yndighe te rnas ve rksamhe t.
De viktigaste målen me d tanke på projekte t gälle r förtätning och
komple tte ring av samhällsstruk turen sam t ene rgilösningar vid om rådesanvändninge n. Enligt måle n bör k limatförändringe n stävjas effektivare än
hittills genom om rådesanvändningen och plane ringe n av denna.
Anläggningen av vindk raftsparken främ jar användninge n av förnybara ene rgikällor och sparar på naturresurse rna. Vindk raftsproduktionen ge r inte upphov
till direk ta utsläpp av väx thusgase r och kan e rsätta den e lproduk tion som
grundar sig på fossila bränslen, vilket minskar koldiox idutsläppen. I de tta
avseende kan projek te t anse s vara i öve rensstämmelse med de rik stomfattande målen för om råde sanvändningen och främ ja uppnående t av måle n.
Inom planläggningen bör man sträva e fte r sådana lösningar för om rådesanvändninge n som sparar ene rgi och möjliggör användande t av förnybara
ene rgikällor. Målen förutsätte r att de om råden som lämpar sig bäst för
vindk raftve rk ska ange s i landskapsplane rna i hela landet. I Öste rbotte ns
landskapsplan som nylige n fastställts har projek tom råde t anvisats som e tt
om råde för vindk raftve rk .
11.1.4 Konsekve nse r av vindk raftsparken
Projek te t stride r inte mot och är inge t hinde r för genomförande t av om råde ts
landskapsplan, de lgene ralplan e lle r stranddelgene ralplan. Kommunstyre lsen i
Malax beslöt den 2 novembe r 2009 att göra upp e n detaljplan för Granön för
att projek te t ska k unna genom föras (se kapitel 4.9.3).
De viktigaste förändringarna för markanvändningen gälle r vindk raftve rke ns
byggplatse r, där ekonomiskogsom råden inte längre kan användas för
skogsbruk . I övrigt kan vindk raftsparke n fortfarande användas i
rek reationssyfte och för skogsbruk. På byggplatsen finns inga sådana nature lle r landskapsobjek t vars värde sk ulle m inska på grund av byggande t av
vindk raftve rken. Kraftve rkens place ringar har valts så att ve rksam hete n ska
orsaka så liten olägenhe t som möjligt för bosättninge n i närom råde t.
De om råden som be hövs på Be rgö för vindk raftve rkens byggplatse r,
se rvice vägar och öve rföringsledningar för el kan inte längre användas för
skogsbruk på e tt cirka 0,2–0,3 km 2 stort om råde, be roende på antale t
2
k raftve rk och den valda metoden för e löve rföringe n. De t finns cirka 40 km
skogbe vuxna om råde n på Be rgö. De t markom råde som behövs för
vindk raftsparken är lite t jämfört med de k ringliggande skogsom råde na (cirka
2
0,05 km /vindk raftve rk ), och förlusten inve rkar inte i be tydande grad på
användninge n av om rådena för rek reation.
För anläggningen och unde rhålle t av vindk raftsparken byggs cirka
2,5 k ilome te r ny väg på ön, mellan Be rgöväge n och Be rgö fiskehamnsväg.
Vägarna be tjänar ock så lokala markägare och andra som rör sig på om råde t.
Vägförbinde lse rna orsakar ingen be tydande konsek ve ns för markanvändningen.
Vinte rtid är användninge n av de t e gentliga vindk raftsom råde t i rek reationssyfte be gränsad inom en radie på cirka 250 me te r från varje k raftve rk , på
grund av risken för fallande is. Vid andra tidpunk te r kan man idka friluftsliv,
plocka bär och svamp m .m. på om råde t utan begränsningar. På om rådena
utanför vindk raftsparken hindras elle r störs inte friluftslive t, rek reationen e lle r
bedrivande t av jord- och skogsbruk .
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Inom om råde t för vindk raftsparke n öve rsk ride r bullre t från k raftve rken de t
rik tvärde som fastställts för rek reations- och natursk yddsom råden, vilke t
ändå inte hindrar fritidsak tivite te r, till exempe l bärplock ning e lle r jak t. Bullre t
från vindk raftve rken är be tydligt lägre än 80 dB, och därför finns inge n risk
för hörse lskador.
Projek te t begränsar inte ny bebygge lse e lle r anläggande t av andra
samhällsfunk tione r i anslutning till be bygge lse på om råden där bullre t som
orsakas unde r drifte n av vindk raftve rken i genomsnitt är lägre än riktvärde t
för dagtid, dvs. 45 dB. Ett om råde där bullre t från vindk raftve rken är högre
än 45 dB kan inte planläggas för boe nde, fritidsboende , rek reation elle r som
natursk yddsom råde. På om rådet me d 45 dB finns huvudsak ligen skog. De
om råde n som re se rve rats för fritidsbosättning ligger utanför om råde t med
45 dB. Om råde t där de t ge nomsnittliga bullre t från vindk raftve rken öve rstige r
45 dB är på grund av antalet vindk raftve rk mindre i alte rnativ ALT2 (4
2
k raftve rk), cirka 0,8 km , än i alte rnativ ALT1 (5 k raftve rk), där om rådet är
2
cirka 1 km .
Vindk raftve rken som ligge r på e n hög plats i te rrängen utgör e tt nytt
landskapsmotiv och konsek vense rna för Be rgö bys image kan vara positiva
e lle r negativa. Be rgö kan ses som en ekologisk föregångare och nya
affärsmöjlighe te r kan uppstå, vilke t även märks på sysse lsättningen. Å andra
sidan kan de fritidsbosatta upple va förändringe n som e tt hot som kan sänka
om råde ts värde. Konsek vense rna för näringslive t besk rivs i kapite l 11.4 och
konsekve nse rna för människors le vnadsförhållande n, trivsel och hälsa i kapite l
11.5.
Efte rsom projek tom råde t ligge r på e n ö på öve r 10 kilomete rs avstånd från
kuste n har det inge n be tydande e ffek t på e n bredare samhällsstruk tur.
Den närmaste flygplatsen ligge r i Vasa på cirka 30 kilome te rs avstånd från
projek tom råde t, och projek te t inve rkar inte på flygtrafiken vid Vasa flygplats.
Se inäjok i flygplats ligge r på cirka 90 k ilome te rs avstånd, Kauhava flygplats på
cirka 95 k ilomete rs avstånd och Karle by-Jakobstad flygplats i Kronoby på
cirka 130 k ilomete rs avstånd från projek tom råde t.
Konsekve nse rna för markanvändninge n i närhe ten av vindk raftsparke n kan
bedömas vara ringa och alte rnativ ALT2 är e n aning bättre än alte rnativ ALT1,
tack vare m indre bulle r.
11.1.5 Kraftle dninge ns konsek vense r
Vindk raftsparke n på Be rgö ansluts till de t allmänna elnäte t med en
k raftle dning som ska dras till elstationen i Petalax . Kraftledningen dras
huvudsak ligen i om råde n där de t inte finns särsk ilda byggbe hov. Dragningen
av le dninge n medför konsek ve nse r närmast för skogsbruke t, då trädbestånd
avve rkas i ledningsom råde t. Äve n om en jordkabe l används måste
trädbestånd avve rkas längs sträck ningen, men avve rkningsbehove t är e n
aning m indre än om man använde r luftle dning.
Kraftle dninge n kan medföra begränsningar för bosättningen på utmärk ta
om råde n på Be rgös sydspe ts, längs Sjöväge n på Bredskäre t, på Bredskäre ts
nord- och sydspe ts sam t vid Strömmen. Konsek vense r rik tas särsk ilt mot
Molpe s
strand,
dit
bosättning,
andra
rek reationsom råde n
e lle r
markanvändningsrese rvatione r som avvike r från jord- och skogsbruksom råde n har anvisats enligt gällande plane r. De t har konstate rats finnas e tt
byggtryck i Molpe , särsk ilt vid strandom råde t, där det har ske tt en be tydande
utve ck ling av markanvändningen unde r de senaste åren. Därför kan man anta
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att place ringen av elstationen i enlighe t med alte rnativ ALTC på 700 mete rs
avstånd från Molpes strand kan medföra olägenhe t för utve ck linge n.
Kraftle dninge ns sträckning går från södra sidan av Molpe bycentrum öve r
Strandvägen. I Pe talax följe r sträck ningen te rrängkorridore rna för
Bjurnäsvägen och Lolax vägen. På Bredskäre t dras k raftle dningen antingen
som jordkabe l e lle r som luftle dning. I båda falle n k räve r k raftledningen en
sk yddszon (cirka 11 me te r unde r drifttiden), där inga som he lst byggnade r
e lle r anläggningar får uppföras och inga grävningar utföras.
Den yta som måste bearbe tas för k raftledninge n från Be rgö till Pe talax är i
alte rnativ ALTA förhållande vis lite n, cirka 0,7 km 2, om man antar att
luftledningen på 100 k V place ras i en 30 me te r bred ledningsgata. Om en
jordkabe l dras på Bredskäre t uppgår ytan i alte rnativen ALTB1, ALTB2 och
ALTC till cirka 0,65 km 2, i alte rnativ ALTC e ventuellt till och med mindre . Den
korridor som behövs för dragningen av jordkabe ln är cirka 25 mete r bred,
men bredden unde r drifttide n är 11 mete r. I alte rnativ ALTD behöve r minst
2
yta bearbe tas, dvs. e n yta på cirka 0,6 km vid dragning av en jordkabe l ända
fram till Pe talax .
Efte r anläggningen kan korridoren för jordkabe ln delvis sättas i sk ick
landskapsmässigt, varvid alte rnative n ALTB1, ALTB2, ALTC och ALTD är k lart
bättre än alte rnativ ALTA, där ledningsgatan (högst 30 me te r bred) bör vara
trädfri.
11.1.6 Sammandrag
Vindk raftsprojek te t främ jar de rik somfattande målen för om rådesanvändning,
till vilka hör en ökning av de förnybara ene rgiforme rna.
I Öste rbotte ns landskapsplan nylige n har fastställts har projek tom råde t
anvisats som e tt om råde för vindk raftve rk . Projek tet stride r således inte mot
och är inge t hinde r för genomförande t av om råde ts landskapsplan,
de lgene ralplan e lle r strandde lge ne ralplan. För projek tom råde t ska e n
de taljplan uppgöras e nligt e tt beslut av kommunstyre lsen i Malax .
Ändringar i markanvändninge n koncentre ras till vindk raftve rkens omedelbara
närhe t och förändringen är inte be tydande jämfört med nuläge t. Område ts
användning för boende , skogsbruk och rek reation begränsas. I Be rgö by
begränsar
projek te t
ny
be bygge lse
och
anläggande t
av
andra
samhällsfunk tione r på e tt om råde där vindk raftsparkens bulle r öve rstige r
45 dB.
Totalt sett kan man konstate ra att konsek vense rna av vindk raftsparken för
markanvändninge n är av ringa be tyde lse och att de gälle r e tt förhållande vis
lite t, vanligt skogsom råde. De t finns inga större sk illnade r me llan alte rnativen
ALT1 och ALT2 vad gälle r konsek vense rna för markanvändningen. I alte rnativ
ALT2 används ett m indre antal k raftve rk , varvid ve rkningsom råde t är m indre
än i alte rnativ ALT1. I alte rnativ ALT1 place ras däremot vindk raftve rken
närmare varandra än i alte rnativ ALT2, vilke t kan bedömas minska
konsekve nse rna en aning.
Kraftle dninge ns konsek vense r rik tas närmast mot skogsbruke t, då
trädbestånd avve rkas på ledningsom råde t. Kraftle dningen begränsar till e n
de l markanvändningen på Be rgös sydspe ts, längs Sjövägen på Bredskäre t, på
Bredskäre ts nord- och sydspe ts sam t vid Strömmen. Konsek vense rna är me r
be tydande i närhete n av strandom råde t i Molpe .
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De t finns inga större sk illnade r mellan konsek venserna för markanvändningen
vad gälle r sträckninge n i alte rnativen ALTA, ALTB1, ALTB2, ALTC och ALTD.
Luftledningen i alte rnativ ALTA orsakar olägenhe t för markanvändningen
särskilt vid bron mellan Bre dskäre t och fastlandet vid Molpe Strömmen, där
luftledningen
inve rkar oförde lak tigt på
landskape t och
begränsar
rek reationsanvändningen. Jordkabe ln i alte rnativen ALTB1, ALTB2, ALTC och
ALTD kan anses ändamålsenlig på de tta om råde och dessa alte rnativ k räve r
minst yta som ska bearbe tas. Place ringen av e lstationen i Molpe kan i
alte rnativ ALTC medföra oläge nhe t för utve ck lingen av markanvändninge n i
om råde t.
11.2 Trafikkonsekvenser
11.2.1 Utgångsdata och me tode r
Bedömninge n av konsek vense rna för trafiken och trafiksäke rhe ten görs som
en expe rtbedöm ning. Vid be dömningen av konsekve nse rna har beak tats de
nuvarande trafikmängde rna på de be fintliga vägarna som lede r till
projek tom råde t och granskats de förändringar som projek te t för med sig för
dessa. Som utgångsdata har använts bl.a. Vägförvaltningens Vägregiste r för
2008 och projek te ts tek niska plan.
Trafikkonsek vense rna har bedöm ts av FCG Finnish Consulting Group O y:s
projek tingenjör Kenne th Hellman.
11.2.2 Konsekve nse r av vindk raftsparken
Enligt Vägförvaltningens uppgifte r om trafikmängde rna är den genomsnittliga
trafikmängden pe r dygn för närvarande 387 fordon på Be rgöväge n. Den
motsvarande mängden för tung trafik är i ge nomsnitt 17 fordon pe r dygn.
Vindk raftsparke ns konsek vense r för trafiken och trafiksäke rhe ten är störst
unde r anläggningstiden. De t är sannolik t att vindk raftve rke ns komponente r i
huvudsak transporte ras till Be rgö med pråm, varvid konsek ve nsen för
landsvägen är ringa. En lämplig storlek på den pråm som be hövs för
vindk raftsprojek te t på Be rgö torde vara 70 x 20 me te r, och då ryms
kompone nte rna till cirka en vindk raftsenhe t sam tidigt på pråmen. Vid
sjötransporte r är pråmens bärighe t och vik t inge t hinde r, utan den
begränsande fak torn är pråmens storlek och utrymmesbehove t för
vindk raftve rkens de lar.
När pråmen anlände r till Be rgö transporte ras vindk raftve rke ts torn i 3−5 de lar
till byggplatse n som vägtransport. Vindk raftve rke ts mask inrum transporte ras i
e tt stycke och rotornaven och -bladen separat, dvs. totalt behövs cirka
9−11 transporte r från
pråmen
till
byggplatse n pe r vindk raftve rk .
Sjötransporte rna förutsätte r e tt djup på cirka 4 mete r. För sjötransporte n
görs en utredning om rutten där man säke rställe r havsvattne ts djup, och
e ventue lla behov av muddrig utreds med hjälp av sidoseende ekolod.
De t största transportbe hovet unde r anläggninge n av vindk raftsparken uppstår
när fundamente n för vindk raftve rke n byggs. Trafikmängde rna ökar också vid
anläggningen
av
vägnät
och
lyftom råde n
inom
om råde t sam t
öve rföringsle dningar för e l. Även förstärkningen av be fintliga vägar och
arbetspe rsonale ns trafikmängde r ökar den totala trafikmängden på Be rgö i
någon mån.
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Anläggningsske det förutsätte r uppskattningsvis cirka 600 fordonskombinatione r me d k rossad sten och de ssutom totalt cirka 400 transporte r med be tong,
stål och annat byggmate rial. Via Strandvägen genom Molpe (väg 672) och
Sjövägen (väg 6732) skulle totalt cirka 1 000 transporte r med tunga fordon
ske unde r anläggningstiden.

Bild 11.1. Karta över
(Vägförvaltningen 2009).

trafikmängden

med

tunga

fordon

1.1.2009

Unde r anläggninge n av vindparken ökar den tunga trafike n jämfört med
nuläge t med cirka 10 procent på Strandvägen (672) och 35 proce nt på
Be rgövägen. De n tunga trafiken är som livligast unde r byggande t av
fundamente n, då de n tunga trafiken e ventuellt ge r upphov till damm och
bulle r äve n lokalt. Ök ningen av den tunga trafiken kan leda till konsek vense r
för trafiksäke rhe ten, särsk ilt i korsningar. Transportrutte n för k rossad ste n till
Be rgö är dock relativt kort, cirka 25 kilome te r. Konsek vense rna orsakade av
trafike n är sporadiska och korta.
När vindk raftsparke n blir k lar är trafikkonsek venserna ringa. Unde r driften
utgörs trafiken närmast av se rvice trafik för unde rhåll av vindk raftve rke n och
annan apparatur. Se rvicebesök till vindparken ske r månatlige n.
Man kan konstate ra att trafikkonsek vense rna är som störst unde r anläggningen, men ringa med avseende på helhe ten. Efte rsom de t inte är någon
stor sk illnad mellan alte rnativen ALT1 och ALT2 vad gälle r mängde n be tong,
k rossad ste n och komponente r som be hövs för anläggninge n av vindk raftsparke n, är de t helle r ingen större sk illnad vad gälle r trafikkonsekve nse rna.
11.2.3 Kraftle dninge ns konsek vense r
Kommunstyre lse n i Korsnäs har ge tt e tt utlåtande om programme t för
bedöm ning av m iljökonsek vense rna. I utlåtande t framhöll kommunen att
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konsekve nse rna av luftledningen på 110 k V för trafiksäke rhe ten bör bedömas.
Om luftledningen dras intill Sjöväge n, ska e tt tillräckligt skyddsavstånd till
vägom råde t beak tas i plane ringe n. I så fall är risken för kollisione r med
e lle dningsstolparna liten. Om luftledningen på 110 kV korsar vägom råde t, ska
ledarnas höjd vara minst 8,7 me te r från vägytan.
Konsekve nse rna av alte rnativ ALTA, där en luftledning på 110 k V dras öste r
om Sjövägen intill de n be fintliga ledninge n på 20 k V, för trafiken och
trafik säke rhe ten är liten efte r anläggninge n. En bredare ledningsgata öste r
om väge n förbättrar delvis sikte n längs väge n.
Alte rnativen ALTB1, ALTC och ALTD förutsätte r alla att en jordkabe l dras öste r
om Sjöväge n. Elöve rföringslinje rna i dessa alte rnativ medför inga
konsekve nse r för trafike n e lle r trafiksäke rhe te n e fte r anläggninge n.
Alte rnativ ALTB2, där en jordkabe l på 110 k V dras väste r om Sjövägen,
medför inga konsekve nse r för trafiken e fte r anläggningen. Alte rnative ts
konsekve nse r för trafiksäke rhe ten efte r anläggningen är positiva, e fte rsom
de n ledningsgata som förutsätts för dragningen av jordkabeln förbättrar
sik ten på västra sidan av vägen.
I anläggningsskede t k räve r alte rnativ ALTA fle r transporte r av byggmate rial
än de andra alte rnativen, på grund av e lstolparna. Spännvidden för ledningen
på 110 k V be ror på vilken typ av e lstolpe som används och på te rrängen.
Spännvidden för elstolpar med stålkors och e n le dning på 110 k V är cirka
200 mete r, vilke t be tyde r att cirka 40 stolpar måste transporte ras till
Bredskäre t. Alte rnativen ALTB1, ALTB2, ALTC och ALTD förutsätte r att mate rie l
som används för dragningen av jordkabe ln transporteras till Bredskäre t.
Kraftle dninge ns konsek vense r för trafiken och trafiksäke rhe ten är ringa unde r
både anläggningen och driften, obe roende av vilket alte rnativ som genom förs.

Bild 11.2. Sjövägen (väg 6732) som går över Bredskäret.
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11.2.4 Sammandrag
Konsekve nse rna för trafiken och trafik säke rhe ten är som störst unde r
anläggningstide n. Unde r byggande t av fundamenten, vägarna och
lyftom råde na ökar antale t tunga transporte r på Strandvägen med cirka
6 procent, på Sjövägen med 40 proce nt och på Be rgövägen med cirka
35 procent. Konsek vense rna e fte r anläggningsskede t är ringa.
Vad gälle r trafikkonsek vense rna finns de t ingen större sk illnad me llan
alte rnativen ALT1 och ALT2. Båda alte rnative n förutsätte r nästan samma
mängd byggmate rial och landsvägstransporte r.
Kraftle dningsalte rnative t ALTB2 me dför positiva konsekve nse r och i de övriga
alte rnativen är de negativa konsek vense rna för trafike n och trafiksäke rhe ten
ringa.
11.3 Konsekvenser för landskap, kulturmiljö och fornlämningar
11.3.1 Konsekve nsmekanisme r
Vindk raftbygge ts konsekve nse r är stark t förknippade med de synliga
ändringar dessa orsakar i landskapet. Vindk raftve rke n kan medföra en
este tisk störning ge nom att splittra he la e lle r enhe tliga k ulturhistoriska miljöe r
e lle r orsaka en störning i landskapet i närhe ten av e tt ensk ilt objek t.
På grund av vindk raftve rkens höjd sträcke r sig de ras konsek vense r öve r e tt
stort om råde . Vindk raftve rke ns ansenliga storlek kan leda till en
konk urrenssituation me llan k raftve rke t och de befintliga landskapse lementen.
Även luftledningens konstruk tione r och elstatione rna förändrar landskape t.
Be tyde lsen av landskapskonsek vense rna be ror bland annat på inom hur stort
om råde vindk raftve rkens och k raftledningens konstruk tione r domine rar
landskapsbilden e lle r på hur betydande enstaka element är. Konsek vensen är
även större om landskape t är värde fullt e lle r känsligt för byggande .
Konsekve nsens omfattning be ror för sin de l bland annat på antale t k raftve rk
och landskapsrummets egenskape r, till exempe l den sk ugge ffek t som
te rrängen, väx tlighe ten och byggnade rna orsakar.
Vindk raftve rken kan även utgöra e tt hinde r. Sett från e tt visst håll kan de till
exempel sk ymma e tt landmärke som upple vs som vik tigt. Hur synliga
vindk raftve rken är påve rkas bland annat av k raftve rkens höjd, färg och
storlek . Tidpunkte n för obse rvationen, till exempel årstide n, har också
be tyde lse . De n kortvariga synlighete n påve rkas av luftens k larhe t och
ljusförhållandena (We ckman 2006).
Inställningen till landskapsförändringar är alltid subjek tiv och påve rkas bl.a.
av obse rvatörens egna åsik te r, utgångspunkte r och intresse n. Vid
bedöm ningen av miljökonsek vense rna har man strävat e fte r att granska
ändringens om fattning jämfört med nuläge t och att bedöma konsek vense rna
ur en så objek tiv synvinkel som möjligt.
11.3.2 Utgångsdata och me tode r
För bedöm ning av konsek vense rna för värde fulla k ulturmiljöe r har de kända
kulturhistorisk t värdefulla om rådena och objek ten inom vindk raftve rke ns
ve rkningsom råde kartlagts. Be tyde lsen av ändringarna har bedöm ts genom
granskning av hur den este tiska k valitete n på dessa om råde n och objek t
försäm ras.
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De natione llt värdefulla kulturhistoriska miljöe rna har utre tts med hjälp av
miljöministe rie ts och Museive rke ts publikation (1993) sam t Muse ive rke ts
we bbplats (2009). Uppgifte rna om de fasta fornlämningarna har e rhållits från
databasen He rtta och Muse ive rke ts fornlämningsregiste r. De
fasta
fornlämningarna har i Finland fredats med stöd av lagen om fornm innen
(295/1963).
Som utgångsdata för granskningen av landskapskonsekvense rna har använts
utre dningar om bland annat landskaps- och planom råden, om om råden som
är värda att sk yddas och om särsk ilda objek t. De för he la lande t och regionen
värde fulla landskapsom rådena grundar sig på m iljöministe rie ts publikation
(1992a).
Projek te ts konsek vense r för landskape t har bedöm ts med hjälp av en
öve rsik tlig landskapsanalys. I landskapsanalysen granskas med hjälp av
kartor och flygbilde r bl.a. öppna och slutna landskapsrum , landskape ts
knutpunk te r,
viktiga
pe rspek tiv,
utsik tsplatse r,
landmärke n,
andra
landskapse lement som uppfattas som be tyde lse fulla för landskapsbilden,
e ventue lla störande fak tore r sam t förhållande t me llan landskape t och den
bebyggda omgivningen. Dessutom har man gjort illustratione r samt e n
synlighetsanalys som visar inom hur stort om råde vindk raftve rke n komme r
att synas i de olika alte rnative n. Synlighe tsanalysen grundar sig på
te rrängforme rna sam t på träde ns och byggnade rnas höjd. I analyse n har
skogbe vuxna om råden ge tts en antagen höjd på 20 mete r, trädbe vuxna
m yrmarke r 15 mete r och byggnade r 7 me te r.

Bild 11.3. Hur synliga vindkraftverken är beror på var observatören befinner
sig i förhållande till byggnader och andra utsiktshinder.
Vid bedömningen av vindk raftve rke ts konsekve nse r för landskapet och de ras
be tyde lse har beak tats bland annat hur m ycke t de t nya vindk raftve rke t
ändrar den nuvarande karak tären av om rådet och hur m ycke t de t nya
vindk raftve rke t påve rkar landskape t vid så kallade känsliga objekt (till
exempel bosättning, rek reationsom råde , k ulturmiljö, vik tig vy).
Konsekve nse rna för landskapsbilden och -objek ten har bedöm ts av FC G
Finnish Consulting Group Oy:s landskapsarkitek t Riikka Ge r.
11.3.3 Vindk raftve rkens konsek vense r
I alternativ A LT1 byggs fem cirka 110 mete r höga vindk raftve rk på
projek tom råde t. När rotorn är i lodrät ställning är den totala höjden på e tt
vindk raftve rk cirka 170 mete r.
Projek tom råde t är i huvudsak skog e lle r e tt avve rk ningsom råde som omges
av skog, och därför orsakas knappt några negativa konsek vense r för
landskape t inom cirka e n halv k ilomete rs radie från projektom råde t. Längst
inne i viken norr om projektom råde t syns vindk raftve rkens rotorblad på cirka
50 me te rs avstånd och torne ns toppar på cirka 100 mete rs avstånd från
trädbestånde t vid stranden. Halva tornen syns ovanför trädbestånde ts silue tt
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på cirka 170 me te rs avstånd från trädbestånde t vid strande n. Då är man cirka
350 mete r från projektom råde ts gräns.
På e n k ilomete rs avstånd är k raftve rke n m ycke t dom ine rande e lement i
landskape t och de kommer att synas förutom till ovan nämnda om råde även
till havsom råde t sydväst och söde r om Be rgö samt till Söde rsund. Ställvis
sk yms k raftve rken av trädbestånde t vid stranden.

Bild 11.4. Fotomontage av alternativ ALT1. Vindkraftsparken har illustrerats
sett från korsningen mellan Bergövägen och Bergö nyvägen.
Vid k lart väde r, se tt från have t, syns e tt stort vindk raftve rk tydligt i
landskapsbilden ännu på 2−3 k ilome te rs avstånd från projek tom råde t. Ett
vindk raftve rk kan upple vas som e tt e legant e lement och en se rie på fem
vindk raftve rk ge r landskape t e n viss värdighet. Å andra sidan förändrar de t
emelle rtid de t tydliga och ganska stillsamma skärgårdslandskape ts karak tär:
landskape t får tekniska drag och är inte lika fridfullt som tidigare . De negativa
konsekve nse rna för landskape t är måttliga från havet sett på 1–3 k ilomete rs
avstånd.
Vindk raftve rken syns bra på 3–7 kilome te rs avstånd, men de t är svårt att
uppfatta de ras storlek . På de tta avstånd kan de bedömas orsaka måttlig e lle r
lite t mindre än måttlig störning för om rådets landskapsbild. Se tt på 7–
10/12 k ilome te rs avstånd syns vindk raftve rke n fortfarande ganska tydligt,
men de övriga landskapse lementen m inskar de ras dom inans, och
konsekve nse rna för om råde ts landskapsbild är obetydliga. På öve r
10 k ilomete rs avstånd ”smälte r” vindk raftve rken in i landskape t och bedöms
inte orsaka någon konsek ve ns för landskape t.
Kulturmiljöer av riksintresse
Be rgö by som räk nas till kulturm iljöe rna av riksintre sse ligge r som närmast på
cirka två k ilomete rs avstånd från projektom råde t. I öppe t landskap på 2–
3 k ilome te rs avstånd är vindk raftve rk e tt dom ine rande e lement i alla slags
landskap (We ckman 2006). Me llan projek tom råde t och Be rgö by lämnar e n
skogbe vuxen zon som är öve r e n k ilome te r bred äve n där den är som
smalast. Vindk raftve rken komme r ändå att synas på många ställen i Be rgö by
ovanför trädk ronornas siluette r. I randen av öppna om råden nära
skogskanten syns vindk raftve rke n inte. Till exempe l på cirka två k ilomete rs
avstånd från vindk raftve rke t måste åskådningspunkten ligga cirka 150 me te r
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från skogskanten för att rotorbladen ska synas. Träd på gårdar och vid
vägkante rna skymme r också sikte n.

Bild 11.5. Vindkraftverkens synlighet i näromgivningen, alternativ ALT1.
Tydligast syns vindk raftve rken till vidsträck ta öppna om råde n. Vid sidan av
de t gam la byggbe stånde t finns de t även nyare byggbestånd på många ställen
i Be rgö by. På sådana om råden är kontrasten me llan vindk raftve rken och
landskape t inte lika stort som på om råde ts mest småskaliga de lom råde n, där
byggbeståndet huvudsak ligen är gammalt och där de t i närhe ten finns till
exempel drag av hagmark . När vindk raftve rke ns rotorblad och tornens toppar
sk ym tar genom skoge n i om råde n som består av e tt nyare byggbe stånd,
orsakar k raftve rken inga särsk ilda konsek vense r för landskape t. I samband
med de t gamla byggbestånde t är vindk raftve rkens närvaro i landskapsbilden
me r störande. Kraftve rke n utgör en måttlig störningsfak tor för landskape t.
Molpe fiskeby som räk nas till kulturm iljöe rna av riksintresse ligge r på cirka
12 k ilomete rs avstånd från projek tom rådet. Från Molpe fiskeby syns
vindk raftve rken e ndast ställvis. Däremellan finns gott om trädbe vuxna
om råde n, som till exempel Bre dskäre t och Börsskäre t. Molpe bycentrums
odlingsom råden gränsar likaså mot skogbe vuxna om råde n. Tydligast syns
k raftve rken till havsom råde t utanför Molpe . På cirka 12 kilome te rs avstånd
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från objek te t ”smälte r” vindk raftve rken eme lle rtid in i landskape t. Vid
horisonten se r vindk raftve rke n små ut och det blir svårare att ursk ilja dem .
Således kan vindk raftve rken åtm instone inte anse s orsaka e n be tydande
ne gativ konsek vens för Molpe bycentrums landskapsbild.
Pe talax k yrkone jd ligge r cirka 18 kilome te r från projektom råde t. Från
om råde t är de t inte fri sik t till projek tom råde t. Däremellan finns trädbe vuxna
om råde n på en sträcka om sammanlagt en kilome te r. Äve n om k raftve rken
skulle synas till om råde t på någon plats, är avståndet så stort att man inte
kan anse att vindk raftsparken orsakar negativa konsek vense r för Pe talax
k yrkone jds landskapsbild.
Korsnäs kyrkone jd/k yrka och prästgård som räknas till kulturmiljöe rna av
riksintre sse ligge r på cirka 17 kilome te rs avstånd från projektom råde t. Från
Korsnäs k yrk by är de t inte fri sik t till projek tom råde t. Däremellan finns
trädbe vuxna om råden på e n sträcka om sammanlagt e n k ilome te r: förutom
skogbe vuxna om råden på fastlande t även bland annat Halsön. Äve n om
k raftve rken skulle synas till om råde t på någon plats, är avstånde t så stort att
man inte kan anse att vindk raftsparken orsakar negativa konsekve nse r för
landskapsbilden i Korsnäs k yrk one jd.
Nationellt och regionalt värdefulla landskapsområden
De natione llt värdefulla landskapsom rådena Malax kulturlandskap och
Söde rfjärden, sam t Harrström by som räknas till kulturm iljöe rna av
riksintre sse ligge r cirka 19–23 k ilome te r från projektom råde t. Från inge t av
dessa om råde n är de t fri sik t till projek tom råde t och dessutom är avstånden
långa. Vindk raftsparke n medför således inga negativa konsek vense r för de ssa
om råde ns landskapsbild.
Fyra nationellt värdefulla fyr- och lotsöar (R KY 2009) ligge r på cirka 12–20
k ilome te rs avstånd från projek tom råde t. I öppe t landskap på minst
12 k ilomete rs avstånd från objek tet ”smälte r” vindk raftve rken in i landskape t.
Vid horisonten se r vindk raftve rken små ut och de t blir svårare att ursk ilja
dem . Således kan vindk raftve rke n åtm instone inte anses orsaka en be tydande
ne gativ landskapskonsek vens för fyr- och lotsöarna.
UNESCO:s världsarvsobjekt
Gränsen för UNESCO :s världsarvsobjek t ligge r som närmast på unde r två
k ilome te rs
avstånd
från
projektområde t,
och
därför
kan
landskapskonsek vense rna bedömas sträcka sig till objek te ts om råde .
Naturtillstånde t i världsarvsobjek te t förblir oförändrat, men om man tittar i
rik tning mot vindk raftsparken ändras landskapsbilden oundvik ligen.
Förändringe n är störst på 2–3 kilome te rs avstånd från vindk raftsparken, som
är de t avstånd på vilke t vindk raftve rken dom ine rar landskapsbilden.
I alternativ A LT2 byggs fyra cirka 125 mete r höga vindk raftve rk på
projek tom råde t. När rotorn är i lodrät ställning är den totala höjden på e tt
vindk raftve rk cirka 195 mete r.
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Bild 11.6. Fotomontage av alternativ ALT2. Vindkraftsparken har
illustrerats sett från korsningen mellan Bergövägen och Bergö nyvägen.

Bild 11.7. Vindkraftverkens synlighet i näromgivningen, alternativ ALT2.
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11.3.4 Kraftle dninge ns konsek vense r
I alternativ A LTA fortsätte r k raftledningen från de n norra dele n av
Bredskäre t söde rut som en 110 k V:s friledning bre dvid den be fintliga 20 k V:s
k raftle dning som löpe r längs de n östra sidan av vägen. Elstatione n byggs på
de n norra dele n av Bredskäre t.
Elstatione n place ras i e tt skogbe vuxe t om råde cirka 100 mete r från udde ns
spe ts där de n inte orsakar någon be tydande förändring av landskape t.
Ledningsom råde t måste utvidgas be tydligt på östra sidan om den befintliga
vägen – de t trädlösa om råde t ska vara 26 me te r bre tt. På Bredskäre t går
vägen i huvudsak i e tt slutet landskapsrum, genom skoge n. Alldele s på södra
de len av ön finns några byggnade r i närhe ten av väge n. En utvidgning av
ledningsom råde t förändrar den skogsstämning som råde r på ön. Intill
byggnade rna bedöms den nya k raftledninge n orsaka en måttlig konsekve ns
för landskapsbilden. För tillfälle t finns e tt lite t trädbestånd me llan
byggnade rna och vägen, men de tta måste fällas på grund av k raftledninge n.
Vid bron orsakar k raftledningen en be tydande störning. Den syns på långt håll
från have t och väcke r uppmärksamhe t på nära håll. Vid Molpe simstrand
bedöms k raftledninge n medföra be tydande negativa konsek vense r för
landskape t. Björkarna me llan badstranden och leden för gång- och cykeltrafik
måste fällas för att röja väg för k raftledningen. För tillfälle t skapar björkarna
stämning och avgränsar strandom råde t. De t om tyck ta strandom råde t kan bli
tämlige n dyste rt e fte r att trädbe stånde t har avlägsnats.
Från Molpe till kante rna av odlingsfälte t i Pe talax går k raftledningen genom en
slute n skogbe vuxen omgivning där den inte orsakar någon särsk ild
konsekve ns för landskapsbilden. I Petalax korsar k raftledninge n e tt odlingsfält
på e tt ställe där fälte t är cirka en k ilomete r bre tt. Om rådet är en de l av en
byggd k ulturmiljö av riksintresse enligt 1993 års k lassifice ring, Pe talax
k yrkone jd. Miljön har avlägsnats ur den nya k lassifice ringen (R KY 2009).
Kraftle dninge n är en störningsfak tor för om rådets landskapsbild. Den största
konsekve nsen medför k raftledningen för några bostadshus som ligge r i
närhe ten. I este tisk mening utgör k raftledningen e n måttlig störningsfak tor.
Om man place rar färggranna bollar på k raftledningarna för att hindra fåglar
från att kollide ra med ledningarna, ökar de negativa konsek vense rna för
landskape t.

Fortum P ower and Heat O y
FCG Finnish Consulting G roup O y

Bergö vindkraftspark
KO NSEKVENSBESKRIVNING

151

Bild 11.8. Illustration av placeringen av luftledninge n på 110 kV vid bron
mellan Molpe och Bredskäret, bredvid den nuvarande 20 kV lufledningen.
A lternativ A LTB 1 sk ilje r sig från alte rnativ ALTA genom att friledningen
e rsätts med e n jordkabe l på 110 kV på Bre dskäre t samt på e n sträcka om
cirka 700 mete r på fastlande t. Jordkabeln dras på östra sidan om Sjövägen.
Jordkabe ln orsakar inga negativa konsek vense r för landskape t förutom på sin
höjd tillfälligt i anläggningsskede t, och även då är konsek vense rna små. I
övrigt motsvarar konsek vense rna de i alte rnativ ALTA.
I alternativ A LTB 2 dras jordkabeln på 110 k V på västra sidan om Sjövägen
på Bredskäre t. De negativa konsekve nse rna för landskape t är en aning fle r än
i alte rnativ ALTB1, efte rsom man ställvis är tvungen att avve rka trädbe stånd i
vägkante n på västra sidan om Sjövägen. I övrigt motsvarar konsek vense rna
de i alte rnativ ALTB1.
I alternativ A LTC dras e n jordkabe l på 20 k V på östra sidan om Sjövägen på
Bredskäre t. På fastlande t fortsätte r jordkabeln fram till e lstatione n som
anläggs i Molpe, varifrån en luftle dning på 110 k V dras till Pe talax. Jordkabeln
medför på sin höjd tillfälliga konsek vense r för landskape t i anläggningsskede t,
och även då är konsek vense rna små. Konsek ve nse rna för åke rfälte t i Pe talax
motsvarar konsek vense rna i alte rnativ ALTA. Elstationen orsakar ingen
särskild negativ konsek vens för landskape t, e fte rsom den inte ligge r på en
vik tig plats landskapsmässigt.
I alternativ A LTD anläggs e lstatione n på norra udden av Bredskäre t,
varifrån en jordkabe l på 110 k V dras fram till Pe talax. På Bredskäre t dras
jordkabe ln på östra sidan om Sjövägen. Jordkabeln medför på sin höjd
tillfälliga och små konsek vense r för landskape t i anläggningsskede t. I övrigt
motsvarar konsek ve nse rna de i alte rnativ ALTA.
11.3.5 Konsekve nse r för fornlämningar
Projek te t medför inga konsek vense r för fornlämningar. Enligt Muse ive rke t
ligge r närmaste fornlämning cirka 13 kilome te r från projek tom råde t. Enligt de
uppgifte r som lagrats i databasen He rtta finns de t e tt objek t som införts i
vrak re gistre t cirka 8 k ilomete r från projek tom råde t. Båda de ovan nämnda
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objek ten ligge r så långt från vindk raftsparke n och k raftledningen att de inte
har någon be tyde lse för projekte t.
11.3.6 Sammandrag
De största konsek vense rna med tanke på vindk raftsparken gälle r närmast e tt
om råde som sträcke r sig inom en tre kilome te rs radie från projek tom råde t.
Inom drygt en halv kilome te rs radie från projektom råde t uppstår inga
ne gativa konsek ve nse r för landskape t. Undantaget är längst inne i viken norr
om projek tom rådet, där de t närmaste vindk raftve rke ts rotorblad syns på cirka
30−50 me te rs avstånd från trädbestånde t vid stranden, be roende på vilke t
alte rnativ som väljs. Allmänt tage t är de negativa konsekve nse rna för
landskape t på 1−3 k ilome te rs avstånd från havet måttliga i alte rnativ ALT1
och måttliga e lle r en aning större i alte rnativ ALT2.
Gränsen för e tt av UNESCO :s världsarvsobjek t ligge r som närmast på cirka
två k ilomete rs avstånd från projek tom råde t. Världsarvsobjek te ts naturtillstånd förblir oförändrat i båda alte rnativen, men om rådets landskapsbild
ändras om man tittar i rik tning mot vindk raftsparken. Landskapsbilden ändras
mest på 2–3 kilome te rs avstånd från vindk raftsparken. Ju längre bort från
projek tom råde t man komme r, desto mindre blir de negativa konsek vense rna
för landskape t. På cirka 7−10/12 k ilomete rs avstånd är störningen som
vindk raftve rken orsakar landskapsbilden liten. På längre avstånd än så
harmonie rar vindk raftve rke n med landskape t.
I båda alte rnativen komme r topparna av vindk raftve rken och vindk raftve rk ens rotorblad att synas på många ställen i Be rgö by ovanför trädtopparna. I
randen av öppna om råde n nära skogskanten syns vindkraftve rken inte. Äve n
trädbestånd på gårdar och vid vägkante r sk ymmer sikten. Tydligast syns
vindk raftve rken till täm ligen vidsträck ta, öppna om råden. Vad gälle r Be rgö by
är de negativa konsek vense rna för landskape t måttliga i alte rnativ ALT1 och
måttliga elle r e n aning större i alte rnativ ALT2. På om råde n med e tt större
nytt byggbestånd i Be rgö by är de ne gativa konsek vense rna för landskape t
mindre .
De t finns ingen direk t sik t från följande kulturm iljöe r av riksintre sse e lle r
värde fulla landskapsom råden till projek tom råde t: Molpe fiskeby, Pe talax
k yrkone jd, Korsnäs k yrkone jd och Harrström by, Malax och Söde rfjärde ns
landskapsom råden.
Vindk raftsparken medför således
inga
negativa
konsekve nse r för dessa om råde ns landskapsbild.
Fyra natione llt värde fulla fyr- och lotsöar (R KY 2009) ligge r på 12–20
k ilome te rs avstånd från projek tom råde t. Vindk raftverken kan åtm instone inte
anses orsaka en be tydande negativ landskapskonsek vens för fyr- och
lotsöarna, efte rsom de ligge r så långt borta.
Vad gälle r k raftledningen är konsek vense rna för landskape t störst i alte rnativ
ALTA och m inst i alte rnativ ALTD. Allmänt tage t orsakar luftledningen på
110 kV, med en cirka 26 mete r bre d ledningsgata, flest negativa
konsekve nse r för landskape t. Elstationens konsek vense r för landskape t är
störst om de n place ras på Bredskäre ts nordspe ts. Jordkabelns konsek vense r
är mycket små och tillfälliga.
Projek te t bedöms inte medföra några konsekve nse r för fornlämningar.
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11.4 Konsekvenser för näringslivet
11.4.1 Konsekve nsmekanisme r
Genomförande t av projek te t kan begränsa utövande t av näringar i närhe ten
av vindk raftsparken e lle r k raftle dningen. Konsek vense rna för näringslive t kan
å
andra
sidan äve n märkas
som
nya
näringsmöjlighe ter och
sysselsättningse ffek te r.
11.4.2 Utgångsdata och me tode r
Bedömninge n har gjorts som en ex pe rtbedömning med hjälp av utförda
unde rsök ningar och utredningar sam t tidigare e rfarenhete r av vindk raftve rkens konsekve nse r.
Som mate rial har använts Statistik ce ntralens kommunportal, där kommunspe cifika statistikuppgifte r finns samlade , sam t litte ratur i ämne t. Uppgifte r
om fiske rinäringe n har e rhållits ge nom inte rvjue r med lokala fiskare inom
Korsnäs-Malax fiskeom råde.
Konsekve nse rna för näringslive t har bedöm ts av FC G Finnish Consulting
Group O y:s FM Asta Nupponen.
11.4.3 Konsekve nse r av vindk raftsparken
Unde r anläggninge n och unde rhållsarbe tena har projek te t sysse lsättande
effek te r. Anläggningen av vindk raftsparken sysselsätte r entreprenöre r unde r
uppskattningsvis 6−12 månade r. Dessutom sysse lsätter projekte t även bland
annat tillve rkare av komponente r till vindk raftve rke n.
Anläggningen av vindk raftsparken kan inve rka positivt på Be rgös image och
e ventue llt öka antalet turiste r. Vindk raftve rke n är nya e lement i de n finska
miljön och väcke r uppmärksamhe t tack vare sin storlek . I synne rhe t i Europa
har konstate rats att vindk raftve rke n lockar sådana människor till om råde t
som är allmänt intre sse rade av ny teknik och m iljöfrågor (W indfarms and
tourism 2006). Ekoturismen har ökat i popularite t unde r de senaste åren och
vindk raftsparke r kan vara pote ntie lla resmål även i Finland. Fle r turiste r ökar
möjlighe te rna att e rbjuda tjänste r och kan skapa nya arbe tsplatse r och fle r
affärsmöjlighe te r på om råde t.
De vägar som ska byggas på område t och kajen som e ventue llt
grundförbättras på Be rgö unde rlättar i viss mån om rådets tillgänglighe t.
Vägarna och kajen betjänar även lokala invånare och markägare samt andra
som rör sig på om råde t, och förbinde lse rna till om råde t förbättras sålede s.
Vindk raftve rken place ras på projek tom råde t, som de lvis ägs av den
projek tansvariga
och
de lvis
har
arre nde rats.
Anläggningen
av
vindk raftsparken komme r att störa bedrivande t av skogsbruk på
projek tom råde t, men å andra sidan får markägarna arre nde inkomste r. Det är
endast intill vindk raftve rken som markanvändningen ändras unde r driften och
bedrivande t av skogsbruk begränsas, men se tt till he lhe ten är begränsningen
lite n.
Ett vindk raftve rk är e n byggnad för vilken be talas fastighe tsskatt till
kommunen (Tuulivoimaopas 2010). Sålede s skulle ge nomförande t av
projek te t inbringa skattemede l till Malax kommun. Fastighe tsskatten fastställs
utifrån den allmänna fastighe tsskatteproce nten samt åte ranskaffningsvärde t
på vindk raftve rkens konstruk tione r m inskat med årliga ålde rsavdrag.
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11.4.4 Kraftle dninge ns konsek vense r
Kraftle dninge ns sträckning går särsk ilt på fastlande t ge nom skogs- och
åke rom råde n. Man strävar efte r att utföra anläggninge n unde r en tidpunk t då
de n inte medför någon oläge nhe t för jordbruket. På ledningsom råde t avve rkas
trädbestånd, vilke t ge r sysselsättning inom skogsbruksnäringen.
I alte rnativen ALTA, ALTB och ALTC används en luftledning för e löve rföringen
på fastlande t. I alte rnativ ALTA dras luftledningen hela vägen från Bre dskäre t
till Pe talax . På le dningsgatan som ska vara trädfri är markanvändningen
begränsad. För en luftledning med e n spänning på 110 k V behövs e n
ledningsgata som är högst 30 me te r bred. Byggande t av e n k raftledning
komme r att hindra e lle r störa bedrivande t av jord- och skogsbruk i närhe ten
av ledningen.
I alte rnativen ALTB och ALTC dras en jordkabel på Bredskäre t. I alte rnativ
ALTD fortsätte r jordkabe ln från Bre dskäre t till Pe talax. Jordkabe ln ge r upphov
till
m indre
negativa
konsek vense r
än
luftledningen.
Unde r
anläggningsarbe tena måste bedrivande t av jord- och skogsbruk i närhe ten av
schak te t begränsas, men konsek vense n är tillfällig och kortvarig.
Ledningsgatan ska vara trädfri, och därför kan inte skogsbruk bedrivas unde r
driften. Den le dningsgata som behövs för jordkabe ln är cirka 11 mete r bre d.
Röjningen på ledningsgatan och de kraftledningsstolpar som ska resas orsakar
konsekvense r för jord- och skogsbruket, bl.a. till följd av att areal tas ur
produk tion. Projek te t medför ekonomiska konsekve nser för markägarna,
efte rsom k raftledninge n går öve r privat mark.
Byggande t av k raftledningen sysse lsätte r e ventue llt lokal arbe tsk raft inom
skogs- och byggbranschen.
Sjökabeln dras inom Korsnäs-Malax fiskeom råde , vars ordförande Erik
Söde rholm (2010) har be rättat att man på Be rgös och Bredskäre ts
vattenom råde n bedrive r både yrkesfiske och fritids- och hobbyfiske .
Dragningen av sjökabeln i havsom råde t och muddringen av farleden till den
gam la färjkajen kan orsaka en tillfällig oläge nhe t för fisket. Enligt en
pre liminär bedömning kommer muddringsarbe tena att ta cirka e n ve cka och
de medför sannolik t ingen be tydande konsek vens. Konsek vense rna för ytvattne t har bedöm ts separat i kapite l 9.4.
11.4.5 Sammandrag
Anläggningen av vindk raftsparken och k raftledningen kommer att begränsa
e lle r störa bedrivande t av jord- och skogsbruk inom projek tom råde t. De t
markom råde som behövs för projek te t är inte stort, och därför är också
konsekve nse rna ringa.
Konsekve nse rna av luftledninge n i alte rnativ ALTA är större än konsek vense rna av jordkabeln, e fte rsom markanvändningen på ledningsgatan, som bör
hållas trädfri (30 me te r), är begränsad. Den ledningsgata som behövs för
jordkabe ln är nästan 20 me te r smalare än den som behövs för luftledningen,
och därför är också konsek vense rna mindre.
För vindk raftve rken be talas fastighe tsskatt till kommunen. Fastighe tsskatten
fastställs bl.a. utifrån den allmänna fastighe tsskatteprocenten.
Projek te t bedöms inte medföra konsek vense r för om rådets fisk bestånd, och
därför kommer inte he lle r förhållandena för yrkesfiskarna och andra fiskare
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att förändras jäm fört med nuläge t. Dragninge n av sjökabe ln sam t muddringen
av farleden till färjkajen kan orsaka kortvariga störningar i havsom råde t
mellan Bredskäre t och Be rgö, men konsek vense rna är m ycke t ringa.
Vindk raftsparke r har konstate rats vara intre ssanta resmål för ekoturism .
Genomförande t av projek te t kan e ventuellt öka antale t turiste r på om råde t,
vilke t även ge r sysselsättning inom se rvicebranschen. Projek tets positiva konsek vense r be döms vara små.
11.5 Konsekvenser för människors levnadsförhållanden, trivsel och hälsa
11.5.1 Konsekve nsmekanisme r
Projek te ts konsek vense r för människornas le vnadsförhållanden, trivse l och
hälsa kan unde r driften bestå av bl.a. ändringar i den invanda
markanvändninge n och landskape t, av bulle rstörningar sam t av störande
skugg- och flimme reffekte r. Genomförande t av projekte t kan unde r
anläggningstide n störa fast bosatta invånare och fritidsgäste r i närom råde t
sam t andra som rör sig i närhe ten.
11.5.2 Utgångsdata och me tode r
Be tyde lsen av konsek vense rna för människor har bedöm ts särsk ilt för de
närmaste bostadsom rådena sam t rek reationsom rådena. Bedömningen har i
huvudsak gjorts som en expe rtbedömning med hjälp av utförda
unde rsök ningar, tidigare e rfarenhe te r av vindk raftve rkens konsekve nse r,
respons som man fått från möten med allmänhe te n unde r MKB-proce ssen,
invånarenkäten och de utlåtanden som ge tts om MKB-programme t.
Miljöns nuvarande tillstånd har utre tts genom att sam la in de vik tigaste
uppgifte rna om m iljön, bl.a. om de n fasta bosättningen och fritidsbosättningen, om övriga objekt, näringar, rek reations- och turistom råden,
friluftslede r, båthamnar och båtle de r som eve ntue llt kan störas. Vid
bedöm ningen av konsek vense rna för människorna har man använt social- och
hälsovårdsministe rie ts handböcke r om ämne t och ide ntifie ringslistor.
Hälsoeffekte rna har be dömts ge nom att jäm föra de uppskattade
hälsopåve rkande m iljökonsek vense rna med givna rik tvärden och nyckeltal.
Vid bedömninge n har dessutom beak tats att även e tt värde som är lägre än
rik tvärde t kan vara störande om läge t förändras på e tt avgörande sätt från
nuläge t.
Konsekve nse rna för människorna har be dömts av FC G Finnish Consulting
Group O y:s FM Asta Nupponen.
11.5.3 Uppleve lse n av miljökonsek vense rna i vindk raftsparkens och k raftle dninge ns
omgivning
Enligt e n invånarenkät som genomfördes sommaren 2010 (bilaga 13)
använde r de som bor i närom råde t projek tom råde ts omgivning för rek reation,
såsom jak t, bärplock ning, svampplockning, fiske , båtliv, simning, friluftsliv,
cyke låkning, utfärde r och naturobse rvatione r. På vinte rn åke r man skidor på
isen och utövar friluftsliv och pilkfiske .
Enligt invånarenkäte n upple ve r man att projek te ts största konsek vense r för
människorna
inve rkar på om råde ts status som
bosättnings- och
fritidsbosättningsom råde , boendetrivseln, rek reationen, konsek vense rna för
landskape t och naturen. Dessutom kan upple ve lse av bulle r och flimme r sam t
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e ventue lla upple vda hälsoriske r vid k raftlinje rna utgöra en de l av
konsekve nse rna. Pe rsone r som bor i närhe te n uttrycke r också oro för att
tom tprise rna kommer att sjunka i om råde t sam t för möjlighete n att bedriva
jord- och skogsbruk sam t hyra ut stugor. En de l av dem som svarat på
enkäten upple ve r att ökad trafik och turism ökar möjlighe te rna att bedriva
affärsve rksamhe t, medan en del av dem som svarat upple ve r att ökad trafik
och turism kan vara e n ne gativ fak tor.
Ungefär hälften av svararna var av den åsik ten att vindk raftsparken och
k raftle dningen medför e n viss olägenhet e lle r en betydande oläge nhe t för dem
som bor i närom råde t. Projek te t anse s medföra olägenhe t för nature n, djure n
och bosättninge n. En de l av svararna var av de n åsik ten att vindk raftve rken
inte passar in i traditionslandskape t, att utsik ten industrialise ras och att
skärgårdsm iljön blir e tt k raftve rksom råde. De t finns en rädsla för att
vindk raftsparken ska orsaka fara även för djur, t.ex. flytt- och häck fåglar.
Även trafike n, utsläppen och bullre t kommer att öka på grund av projek te t.
Trivse ln och naturfride n försäm ras, projekte t anses medföra begränsningar
för rek reationsanvändninge n, röre lsefrihe ten och allemansrätten. Projek te t
medför ekonom iska konsek ve nse r för markägarna, eftersom k raftledningen
går öve r privat mark .
En del av svararna anse r att projek te t även är positivt. Unde r anläggningen
och unde rhållsarbe tena sysse lsätte r projek te t e ventue llt lokal arbe tsk raft.
Projek te t garante rar ock så en rege lbunden e ltillförse l till om råde t. De nya
vägnäte n på om råde t be tjänar äve n de lokala invånarna. Projekte t ge r
billigare och me r ekologisk e l och projek te ts positiva effek te r sågs på lång
sik t. Be rgös status och ryk te kan förbättras och ön kan funge ra som e n s.k .
ekologisk sevärdhe t.
Man upple ve r att konsekve nse rna rik tas särskilt mot öarna Be rgö och
Bredskäre t sam t om råde t i närhe te n av k raftle dningen på fastlande t. Man
anse r att Be rgös och Bredskäre ts samt Molpe bys image kommer att
förändras om vindk raftsparke ns k raftve rk byggs och k raftledningslinje ns
stolpar går igenom dessa om råden. Luftledningarna anses medföra e n större
ne gativ konsek vens än jordkabe ln.
Man upple vde att projekte ts negativa konsek ve nse r rik tas främst mot
stugägare , naturintresse rade och rek reationsanvändare . De positiva
konsekve nse rna hänförs till vindk raftsproducente r, näringsidkare i om råde t
och turismföre tagare.

Fortum P ower and Heat O y
FCG Finnish Consulting G roup O y

Bergö vindkraftspark
KO NSEKVENSBESKRIVNING

Bild 11.9. Enkätsvararnas bedömning om hurudana
vindkraftsprojektet på Bergö medför för olika aktörer.

157

konsekvenser som

Bland alte rnative n för vindk raftsparken på Be rgö unde rstödde majorite ten av
svararna (57 proce nt) alte rnativ ALT2, dvs. e n vindk raftspark med en effek t
på 20 MW beståe nde av fyra vindk raftve rk , vart och e tt med e n e ffek t på
cirka 5 MW. Motive ringarna till de tta var bl.a. att de tta alte rnativ har de t
bästa pris-/nyttaförhållande t, att vindk raftstornen tar upp en mindre yta och
att vindk raftve rke n inte står så nära varandra.
Bland alte rnativen för k raftledningen från vindk raftsparke n på Be rgö
unde rstödde majorite ten av svararna (58 procent) det alte rnativ där
k raftle dningen fortsätte r från den norra dele n av Bredskäre t söde rut som en
110 kV:s jordkabe l. Motive ringarna till de tta var bl.a. att jordkabe ln medför
mindre konsek vense r för landskape t och hälsan än en luftledning.
11.5.4 Konsekve nse r av vindk raftsparken
Unde r anläggningen av vindk raftsparken förekomme r bulle r och damm lokalt
och sprids i huvudsak inom anläggningsom råde t, i vars närhe t det inte finns
bosättning. Unde r anläggningstide n förekomme r buller från trafike n till
byggplatse rna, samt från grundläggningsarbe tena och anläggningen av
k raftve rken. De ökade transporte rna och ökningen av de n övriga trafiken på
grund av anläggningen av vindk raftsparken lede r till säm re trafiksäke rhe t,
bl.a. på Sjövägen och Be rgövägen sam t i färjtrafiken. Anläggningen av
vindk raftsparken hindrar inte att om råde t används för rek reation, men
vindk raftve rken förändrar omgivninge n på om råde t k raftigt och försäm rar
bl.a. bärplock nings- och rörelsemöjlighe te rna i om råden där fundament och
vägar byggs. För anläggningen och unde rhålle t av vindk raftsparke n byggs
cirka 2,5 k ilome te r ny väg på Be rgö, mellan Be rgövägen och Be rgö
fiske hamnsväg. De vägar som ska byggas i om råde t unde rlättar
tillgänglighe ten till om råde t och promenade r i rek reationssyfte, men förändrar
i motsvarande grad den omgivande naturen så att de n blir me r struk ture rad.
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Vägarna be tjänar ock så lokala markägare och andra som rör sig på om råde t,
varvid förbinde lse rna till bl.a. fritidsbostäde rna förbättras.
Unde r driften av vindk raftsparke n är de t fortfarande möjligt att använda
om råde t i rek reationssyfte , men sträck ningen av de n naturstig som går
ge nom projek tom råde t komme r att ändras. Vinte rtid kan en de l snö och is
lägga sig på vindkraftve rkens rotorvingar när de står stilla. Snö och is som
lossnar från vingarna kan orsaka fara för pe rsone r som rör sig i närhe ten, och
därför kan de t vara nödvändigt att hägna in område t k ring vindk raftve rken.
Tidvis kan man även bli tvungen att begränsa användningen av vägarna på
grund av risken för fallande is från vindk raftve rken. Unde r driften k räve r
vindk raftve rken en del unde rhåll och se rvice , vilket ge r upphov till trafik på
om rådet, men i ringa grad. Se rvice vägarna plogas vinte rtid.
Konsekve nse rna av bullre t som orsakas i alte rnativ ALT1 har bedöm ts i
kapite l 9.1. De närmaste stadigvarande bostäde rna ligge r på cirka 500 mete rs
avstånd och de närmaste fritidsbostäde rna på cirka 600 mete rs avstånd från
vindk raftsparken. Bullre t från vindk raftve rke n öve rsk ride r inte rik tvärde t för
bostadsom råden unde r dag- och natte tid. Bullre t kan höras och upple vas som
störande på 0,5−1 k ilomete rs avstånd från projek tom råde t. Bullre t är lokalt
även störande för rek reationsanvändarna på om råde t och för dem som rör sig
på vattne t i närhe ten. Konsek vensen av bullre t från vindk raftve rke n är lokal
och ringa vid de närmaste stadigvarande bostäde rna och fritidsbostäde rna.
Bullre t i alte rnativ ALT2 är också till be tyde lse n ringa, men p.g.a. färre
vindk raftve rke är bullre t aningen m indre.
Skuggbildningen från vindk raftve rke n i alte rnativ ALT1 har be dömts i
kapite l 9.2. Skuggbildning uppkommer inom en radie på cirka 1,7 k ilome te r
från vindk raftve rket, med undantag för Granöns sydspe ts. Sk uggbildning
förekommer vid fritidshusen på Be rgös sydvästra strand samt på
bostadsom rådena väste r om Be rgö by och vid Be rgövägen. I dessa om råden
ligge r tiotals fritidsbostäde r och några stadigvarande bostäde r. Skuggbildningen påve rkar lokalt äve n rek reationsanvändarna på om råde t och dem
som rör sig på vattne t i närhe te n. Unde r soliga dagar kan skuggbildningen
från vindk raftve rke n upple vas som störande. På årsnivå är skuggbildningen
kortvarig och lite n vid de stadigvarande bostäde rna och fritidsbostäde rna,
men vid de närmaste objek te n kan e ffek te n upple vas som störande .
Skuggbildningen i alte rnativ ALT2 sträcke r sig aningen längre (2 km) än i
alte rnativ ALT1. Inom konsek vensom råde t finns därför fle ra fritids- och
stadigvarande bostäde r. Alte rnativ ALT2 kan därför anses vara bättre än ALT1
ifråga om skuggbildning.
Vindk raftve rkens konsek vense r för landskape t har bedöm ts i kapite l 11.3.
Vindk raftve rken ursk iljs tydligt i landskapsbilden på 2−3 k ilome te rs avstånd
från projek tom råde t. De negativa konsekve nse rna påve rkar landskape t från
have t se tt på 1–3 kilome te rs avstånd från vindk raftsparken. Vindk raftve rken
komme r att synas på många ställen i Be rgö by ovanför trädtopparna.
Vindk raftve rken utgör e tt nytt landskapse lement och påve rkar således he la
Be rgös traditionslandskap och Be rgö bys image . Vindk raftsparken kan indirek t
påve rka bl.a. utve cklingen av Be rgö by. Landskapseffekte rna utgörs av en
mycke t subjek tiv upple velse som påve rkas av obse rvatörens inställning till
omgivningen och till användningen av vindk raft. Projek te ts landskapskonsekve nse r är i båda alte rnative n måttligt be tydande för människorna.
På basen av ovan nämnda argument, kan konsekve nse rna för människorna
bedömas vara måttligt be tydande i båda alte rnativen. Konsek vense rna kan
dock anses vara me ra aningen me r om fattande i alte rnativ ALT1 än i
alte rnativ ALT2, e fte rsom vindk raftve rken då är flera till antal.

Fortum P ower and Heat O y
FCG Finnish Consulting G roup O y

Bergö vindkraftspark
KO NSEKVENSBESKRIVNING

159

11.5.5 Allmänt om k raftledningars konsek vense r för människor
Allmänt nämnda orosmoment på grund av k raftle dningar har varit
luftledningens konsekve nse r för landskapet, k oronaljud och konsek vense r för
människors hälsa. Linje rna för öve rföring av högspänning ge r unde r driften
upphov till så kallat koronaljud, i synne rhe t vid fuk tigt väde r. Koronaljudet är
e tt re lativt högfrek vent pipande
ljud som hörs tydligast unde r
öve rföringslinjen vid stolparna. De tta ljud dämpas och blir icke-hörbart inom
e tt avstånd på m indre än 100 me te r.
På om råden där luftledningarna inve rkar störande på fåge lflyttningen,
föranlede r de tta även konsek vense r för människor, dvs. oron för den
konsekve ns som fåge lbestånde t utsätts för. De tta gälle r inte e nbart invånare i
ve rkningsom råde t, utan även en stor skara naturintresse rade . Även hot mot
andra djur e lle r naturvärden kan medföra oro.
Eve ntuella upple vda hälsoriske r kan äve n ge upphov till konsek vense r. Enligt
social- och hälsovårdsministe rie ts (SHM) förordning (294/2002) är de t
rekommende rade värde t för befolkninge ns expone ring för k raftfrekve nta (50
Hz) e lek triska fält 5 k V/m och magne tiska fält 100 µT, då den tid som
expone ringen pågår är be tydande. De rekommende rade värdena för
expone ring som pågår unde r en be tydande tid är således de samma i Finland
som i rekommendationen av Europeiska unionens råd. I SHM:s
arbetsgruppspromemoria (SHM 2002) konstate rades att man på gårdar vid
bostäde r, skolor och daghem kan expone ras för de e lek triska fält som
k raftle dningarna orsakar unde r en be tydande tid. Expone ringstiden är inte
be tydande då man till exempe l plockar bär e lle r utför jordbruks- e lle r
skogsvårdsarbe te unde r en k raftledning. De rekommende rade maximala
värde na e nligt SHM:s förordning för expone ringstider som inte är be tydande
är för e lek triska fält 15 k V/m och magne tiska fält 500 µT. Syfte t med
rekommendatione n är att sk ydda me dborgarnas hälsa från fältens akuta
konsekve nse r och den tillämpas särskilt på platse r där människor uppehålle r
sig unde r e n be tydande tid. De t rekommende rade värde t för långvarig
expone ring för magne tiska fält (100 µT) öve rsk rids enligt mätningar inte vid
k raftle dningar me d de spänningar som används i Finland (<400 k V). De
största uppmätta värde na för magne tisk flödestäthe t i ledningar har varit
cirka en tiondel av de t rekommende rade värde t.
I Finland finns inga officiella anvisningar vad gälle r place ringen av
k raftledningar, men när man plane rar nya ledningssträckningar strävar man
efte r att undvika att anlägga friledningar i närheten av till exempel bostäde r,
daghem, lekplatser e lle r skolor. Detta be ror bl.a. på att de uppfattningar som
förekommer i den offentliga diskussionen om eventuella hälsoolägenhe ter som
orsakas av friledningar kan väcka oro hos människor (Korpinen 2003a). Enligt
SHM:s handbok förutsätte r inte bosättning att man till exempel lämnar e tt
sk yddsområde kring k raftledningsom rådet i planläggningen.
Utifrån unde rsökningar kan konstate ras att k raftledninge ns inve rkan på
gängse pris för en be byggd småhusfastighet är m ycket liten. O ftast anses inte
k raftle dningslinje r inve rka på värde t av bebyggda småhusfastighe te r (Cajanus
1985,
Peltomaa
1998).
Enligt
nuvarande
prax is
be talas
i
inlösningsförrättningar e rsättningar även för en värdem inskning av
fastighe ten, med motive ringen att en k raftledning place ras i fastighe te ns
omede lbara närhe t. Ersättningarna varie rar stort från fall till fall (Rahk ila m.fl.
2007).
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11.5.6 Kraftle dninge ns konsek vense r
De största öve rgående konsekvense rna på grund av dragningen av
k raftledningen begränsas till om rådet i närhe ten av ledningens sträckning och
de vägar som leder dit. Arbe tsmaskine r, trafik till byggplatsen, transport av
mate rial samt damm, bulle r och hinde r på grund av själva anläggningen
kommer att störa det dagliga live t för dem som bor i närheten. Konsek vense rna
unde r byggande t av k raftledningarna kan anses vara lokala och kortvariga,
efte rsom byggplatsen förflyttas inom några dagar förbi de objek t som
e ventue llt utsätts för störningar. Muddringsarbeten i samband med byggande t
av kajen och k raftledningen görs i vattenom rådet vid Be rgö. Det om råde som
ska muddras är re lativt lite t. Kortvarig grumlighet i vattne t på grund av
arbe tena kan orsaka tillfällig olägenhe t för de närmaste fritidsbostäde rna och
de ras strandom råden. Kraftledningens konsek vense r unde r anläggningstiden
kan lindras genom att koncentre ra anläggningen på om råden som är känsliga
för slitage till vinte rn, när marken är frusen. På åkerom råden orsakar
anläggningen minst olägenhet för odlingen om den utförs vinte rtid. Dessutom
kan man undvika olägenhe ter genom att plane ra sträckningarna så att de
passar in i te rrängen, genom att undvika onödig avve rkning av trädbestånd och
röjning av växtlighe t samt genom att repare ra skador, till exempel städa bort
byggavfall.
Unde r driften av k raftledningarna kan projek tet påve rka de t dagliga live t för
dem som bor på om råde t, till exempel genom att försvåra och medföra fara
för arbe te t med mask ine r på åk rarna och i skogen. Gårdar, åk rar och skogar
har e tt stort affek tionsvärde för markägarna. I alla alte rnativ för en ny
k raftle dning är de t en be tydande skogsareal som inte kan användas för
skogsbruk . Förutom den skogsareal som inte kan användas, inve rkar även
hur den plane rade ledningen place ras i förhållande till fastighe te rna på
konsekve nse rna för skogsbruke t. De n nya k raftledningens sträckning inve rkar
på den allmänna rek reationsanvändningen av skogarna främst genom att de la
skogsom råden och förändra landskape t. På de om råden där k raftledningen
dras intill befintliga ledningar är k onsek vense rna mindre . Om man använde r
jordkabe l är avve rkningsbe hove t mindre än om man använde r luftledning.
Konsekve nse rna av den nya k raftledningen för jordbruke t koncentre ras till
Pe talax, där k raftledningen korsar e tt odlingsfält. Konsek ve nse rna av de n nya
k raftle dningen för jordbruke t är förhållande vis små, e fte rsom de t e ndast är
de t om råde på stolpplatse rna som behövs för stolpar och spännvajrar som
inte kan användas för jordbruk , om man använde r luftledning. Stolparna
försvårar användningen av odlingsmaskine r i viss mån. Place ringen av
stolparna bör plane ras tillsammans med markägarna. Den olägenhe t som
orsakas odlingsbarhe te n och arbe te t skulle kunna lindras ge nom att använda
en stolpkonstruk tion utan spännvaje r.
Kraftle dninge n kan medföra be gränsningar för fritidsbosättninge n på Be rgös
sydspe ts. Två fritidshus finns på m indre än 100 mete rs avstånd från den
plane rade k raftledningen. Om ledninge n dras som en luftle dning på 20 k V
borde konsek vense rna för dessa vara måttliga.
I alternativ A LTA orsakar e lstationen på Bredskäre t inga särskilda negativa
konsekve nse r för människorna, e fte rsom de n inte ligge r nära bosättning.
Ledningsom råde t måste utvidgas be tydligt på östra sidan om den befintliga
vägen, och utvidgningen förändrar den skogsstämning som råde r på
Bredskäre t. Fritidshusen på syd- och nordspe tsen av Bre dskäre t ligge r
närmast k raftledninge n. Nio av dessa finns på mindre än 100 mete rs avstånd.
De t finns e tt trädbestånd mellan byggnade rna och vägen på södra de len av
Bredskäre t, men de tta måste fällas på grund av k raftle dningen. Intill
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byggnade rna utgör den nya k raftledninge n en störning. Kraftledningen
påve rkar rek reationsom råde t vid Molpe Strömmen mellan Bre dskäre t och
fastlande t negativt då den försäm rar trivse ln för danspaviljongen,
badstrande n, restaurangen, sommartorget och gästhamnen. Vid bron orsakar
k raftle dningen en be tydande störning. Björkarna me llan badstranden och
leden för gång- och cykeltrafik måste fällas för att röja väg för k raftledningen.
Kraftle dningsstolparna försäm rar trivse ln betydligt för om råde ts användare .
Vid Molpes strände r i närhe ten av k raftledningen finns fle ra bostäde r, av vilka
sex fritidsbostäde r och två stadigvarande bostäde r ligge r på mindre än 100
me te rs avstånd från k raftle dninge n. Från Molpe till kante rna av odlingsfälte t i
Pe talax går k raftledningen ge nom en skogbe vuxen omgivning där den inte
orsakar någon särsk ild konsek vens för människorna. Vid Strandvägen i
närhe ten av k raftledningen finns e tt fritidshus. I Pe talax korsar k raftledningen
e tt odlingsfält och är därför en störningsfaktor för om råde ts landskapsbild. I
Pe talax på mindre än 100 mete rs avstånd från k raftledningen finns fyra
stadigvarande bostäde r längs Pe talax vägen.
För användninge n av boendem iljön k ring de stadigvarande bostäde rna och
fritidsbostäde rna i den omede lbara närhe ten av k raftledningens sträckning
har den nya k raftledningen en begränsande inve rkan och konsek vensen är
be tydande. Kraftledninge n medför e n be tydande konsekve ns även för
användarna av rek reationsom råde t vid Molpe Strömmen. De negativa
konsekve nse rna av k raftle dningens sträckning är måttliga för några
markägare och jordbrukare , öve r vilkas mark k raftledningens sträckning går.
I alternativ A LTB 1 orsakar jordkabeln inga be tydande negativa
konsekve nse r för människorna. De negativa konsekve nse rna inträffar endast i
anläggningsskede t. Konsekve nse rna av e lstatione n på Bredskäre t och
luftledningen på fastlande t motsvarar de i alte rnativ ALTA.
A lternativ A LTB 2 medför en aning me r negativa konsekve nse r för
människorna än alte rnativ ALTB1, efte rsom man för jordkabeln ställvis är
tvungen att avve rka me r trädbestånd i vägkante n på västra sidan om
Sjövägen.
I alternativ A LTC medför jordkabe ln tillfälliga konsek vense r för människorna
i anläggningsskede t. Elstationen i Molpe orsakar inga särsk ilda negativa
konsekve nse r för människorna, e fte rsom de n inte ligge r nära bosättning.
Konsekve nse rna för åke rfälte t i Pe talax motsvarar konsek vense rna i alte rnativ
ALTA.
I alternativ A LTD motsvarar konsek vense rna som orsakas av e lstationen på
Bredskäre t de i alte rnativ ALTA. Jordkabeln orsakar inga betydande negativa
konsekve nse r för människorna. De negativa konsekve nse rna inträffar endast i
anläggningsskede t.
11.5.7 Sammandrag
I alte rnativ ALT1 är konsek vense rna för människorna i näromgivninge n en
aning större , e fte rsom vindk raftve rken i de tta alternativ tar upp en större yta
och ligge r närmare varandra än i alte rnativ ALT2. Å andra sidan påve rkar
alte rnativ ALT2 fle r människor på e tt me r vidsträckt om råde än alte rnativ
ALT1, e fte rsom vindk raftve rke n syns längre och även skugge ffek ten sträcke r
sig öve r e tt bredare om råde . De största konsek venserna för människorna är
landskapskonsek vense rna.
Vad gälle r k raftle dninge n är konsek ve nse rna för människorna störst i de
k raftle dningsalte rnativ där luftle dning används. Luftledningen inve rkar mest
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på användningen av boe ndemiljön k ring de stadigvarande bostäde rna och
fritidsbostäde rna i den omedelbara närhe ten av k raftledningens sträckning.
Fle st negativa konsek vense r för människorna medför alte rnativ ALTA och
minst alte rnativ ALTD. Jordkabeln medför konsek vense r för människorna
främst i anläggningsskede t.
Projek te t kan påve rka utve cklingen av
fritidsbosättningen inom ve rkningsom råde t.

den

fasta

bosättningen

och
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12 NOLLA LTERNA TIVETS KONSEKVENSER
Som nollalte rnativ granskades e n situation där projek te t inte ge nomförs. Då
produce ras motsvarande mängd e l på annat sätt och den i projek te t
plane rade vindk raftsparken elle r k raftledningen uppförs inte .
Att inte ge nomföra projek te t stöde r inte målen för de n riksomfattande
om rådesanvändningen e lle r landskapsplane ns mål, i vilka främ jande av
förnybara ene rgikällor ingår. Område t för den nu plane rade vindk raftsparken
på Be rgön har i Öste rbottens landskapsplan anvisats som de t mest lämpliga
om råde t för vindk raftve rk .
I nollalte rnative t kan man inte he lle r dra nytta av projekte ts positiva effek te r
på näringslive t och regionalekonomin. Då realise ras inte projek te ts
sysselsättningsfräm jande effek te r och intäk te rna från fastighe tsskatten.
Eve ntuella indirek ta e ffek te r på t.ex . om råde ts image uteblir ock så.
I drift skulle projek tet produce ra i de t närmaste utsläppsfri el och minska
e lproduk tionsbe hovet på annat håll. Jäm fört med alte rnativ ALT1 skulle
nollalte rnative t ge upphov till cirk a 10 000 ton mer koldiox id pe r år och
jäm fört med alte rnativ ALT2 cirka 13 000 ton me r. I ALT1 motsvarar
koldioxidmängden i runda tal den som uppstår av den sammanräk nade
bostadse lförbruk ningen i kommune rna Korsnäs och Malax pe r år. Likale des
om alte rnativ ALT2 ge nomförs åstadkomme r vindk raftsparkens e lproduk tion
en utsläppsminskning som är större än dagens koldiox idutsläpp för boende t.
Utan vindk raftsparke n läm nas miljön i projek tom rådet på Be rgö och
k raftle dningsom råde t som den är. Då fortgår den naturliga utve ck linge n i
naturen, landskape t och samhälle t utan projek te ts k onsek vense r. Om råde ts
nuvarande tillstånd kan dock förändras till följd av andra projek t e lle r
ve rksamhe te r. Om råde t kan t.ex . förändras på grund av skogsavve rkning,
varvid miljökonsek vense rna motsvarar konsek ve nse rna vid röjning av
om råde t för vindk raftsparken.
Nollalte rnative ts konsek vense r framläggs objek tvis i stycke 13.
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13 JÄ MFÖRELSER AV A LTERNA TIVEN OCH DERA S GENOMFÖRBARHET
I MKB-förfarande t bedömdes m iljökonsek vense rna av de n vindk raftspark på
Be rgö som Fortum Abp plane rar och dess k raftle dning. De bedömda
alte rnativen var e n vindk raftspark som består av antinge n fem vindk raftve rk
på
3 MW
(ALT1)
e lle r
fyra
vindk raftve rk
på
5 MW
(ALT2).
Kraftle dningsalte rnative n avsåg de t tekniska utförande t: huvudsak ligen
luftledning (ALTA), de lvis jordkabe l och luftle dning (ALTB1, ALTB2 och ALTC )
e lle r huvudsakligen jordkabe l (ALTD). I samtliga alte rnativ dras k raftledningen
på samma sätt utom i ALTB2 där den på Bre dskäre t går väste r om Sjövägen.
Vad gälle r miljökonsek vense rna identifie rade s inte några be tydande sk illnade r
mellan de olika alte rnative n för vindk raftsparken, vilke t be ror på att
alte rnativen är mycke t likartade i teknisk mening. Små sk illnade r i fråga om
bulle r, sk uggbildning, landskap, natur, k limat och markanvändning
identifie rades.
I m iljökonsek vensbedömningen identifie rade s e n fak tor som påve rkar
ge nomförbarhe ten; i närhete n av den plane rade vindkraftsparken på Be rgö
finns e tt havsörnsbo som var i aktivt bruk år 2010. Störningarna på boe t är
be tydande med tanke på projek te t och genomförande t förutsätte r att NTMcentrale n med stöd av 49 § natursk yddslagen be viljar e tt undantag från
störningsförbude t i 39 §.
Vad gälle r k raftledninge n är byggande t av en luftledning enligt alte rnativ ALTA
en fak tor som påve rkar genomförbarhe te n. Luftledningen sk ulle bl.a. orsaka
be tydande landskapsmässiga oläge nhe te r i känsliga om råden, särsk ilt i de t
idylliska och för markanvändningen smala om råde t Molpeströmmen.
Ö vriga av de granskade konsek vense rna är inte av sådan art att de inte skulle
kunna godtas elle r mildras till en acceptabel nivå.
Tabe lle rna 13.1 och 13.2 innehålle r en samlad jämföre lse av de bedömda
miljökonsek vense rna i de olika alte rnativen för genom förande av projek te t.
Alte rnativens konsekve nse r har dessutom jämförts med ett nollalte rnativ,
dvs. e n situation där projek te t inte genom förs. Alte rnativen har i huvudsak
jäm förts ve rbalt, mätvärden som besk rive r konsek vense rnas storleksgrad har
använts i den utsträck ning som de tta varit möjligt.
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13.1 Vindkraftsparken
I MKB har be tyde lsen av de bedömda konsek vense rna inde lats i fyra klasser:
Inga konsekvense r

Små ne gat iva konsekvense r

Måt t ligt negat iva
konsekvenser

Bet ydande negat iva
konsekvenser

Posit iva konsekvenser

Tabell 13.1. I MKB-förfarandet bedömda konsekvenser av alternativen för vindkraftsparken och jämförelse av dem.
VINDKRA FTSPA RK

DEN ICKE-LEVANDE MILJÖN

Buller

A LTERNA TIV 0

A LTERNA TIV 1

A LTERNA TIV 2

Projekt et genomf örs
int e

Fem 3 MW vindk raf t verk

Fyra 5 MW vindk raf tverk

Inga konsekvenser

Lokalt och mindre buller orsakas av byggandet
av vägnätet oc h fundamenten.

Bullret är något mindre än i alternativ ALT1
därför att vindkraftverken är färre.

Vid drift är bullret från vindkrafts parken lokalt
oc h når som mes t ett avstånd på ca 400-500 m
från vindkraftverken.
Riktvärdena för nuvarande eller planerade
bostadsområden i den närmaste omgivningen
överskrids inte.
Skugga

Inga konsekvenser

Skuggbildning från vindkraftverkens roterande
rotorblad i högst ca 30 timmar per år i
bostadsområdena.

På grund av den s törre kraftverks typen är
kons ekvenserna något s törre än i alternativ
ALT1 .

Luft ens kvalit et
och kli mat et

Motsvarande mängd el
produceras på annat s ätt,
vilket ger upphov till ca
10 000 CO 2 t/a mer
koldioxid än i alternativ
ALT1 och c a 13 000 CO 2 t/a
mer än i alternativ ALT2

Utsläppen under byggtiden är inte betydande.

I övrigt detsamma som alternativ ALT1, men
något positivare konsekvens er på grund av
större elproduktion.

Vatt enkvalit et

Inga konsekvenser

Byggarbetena i färjehamnen orsakar kortvarig
oc h lokal grumling av vattnet.

Vindkrafts parkens elproduktion minskar
växthusutsläppen jämfört med nollalternativet.

Konsekvenserna motsvarar alternativ ALT1 .
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A LTERNA TIV 0

A LTERNA TIV 1

A LTERNA TIV 2

Projekt et genomf örs
int e

Fem 3 MW vindk raf t verk

Fyra 5 MW vindk raf tverk

Inga konsekvenser

Anläggningen av vindkraftsparken medför
störningar i fåglarnas habitat, men
kons ekvenserna är små.
De mest betydande konsekvenserna gäller ett
havs örnsbo i närheten av vindkraftsparken.
Häckningen kommer s annolikt att misslyckas på
grund av s törningar orsakade av
vindkrafts parken. Fåglarnas kollisions risk ökar
betydligt.

Konsekvenserna motsvarar i övrigt alternativ
ALT1 , men på grund av de s törre
vindkraftverken och deras placering har
fåglarna något större väjnings möjlighet än i
alternativ ALT2.

DEN LEVANDE MILJÖN

För övriga näringssökande fåglar och flyttfåglar
ändras sannolikt flyttrutten och kollisions risken
ökar betydligt.
Fiskar och bot t enf auna

Inga konsekvenser

G rumlingen som byggandet av färjehamnen
orsakar är mycket kortvarig oc h liten. Den
medför inte heller några betydande
kons ekvenser för fiskar eller bottenfauna.

Konsekvenserna motsvarar alternativ ALT1 .

Övrig f auna

Inga konsekvenser

Faunan i området för vindkraftsparken är i
huvudsak ordinär och utsätts inte för betydande
kons ekvenser.

Konsekvenserna motsvarar alternativ ALT1 .

Fladdermöss förekommer i vindkraftsparkens
omgivningar och kollisions risken kommer att
öka för deras del. Konsekvenserna är dock inte
betydande.
Veget at ion

Inga konsekvenser

Det är i huvudsak ordinär vegetation som
försvinner från området för vindkraftsparken på
grund av byggarbetena.
Lokalt värdefullt gräs- och starrkärr i södra
delen av vindkraftsparken; konsekvenserna är
av måttlig betydelse.

Konsekvenserna motsvarar alternativ ALT1 .

Skyddade,
hot ade och nä ra
hot ade art er
samt art er i
bilaga I t ill
f ågeldirekt ivet

Inga konsekvenser

Konsekvenserna för havs örn är betydande. I nga
betydande negativa konsekvenser för andra
arter.

I övrigt motsvarar konsekvenserna alternativ
ALT1 , men konsekvenserna för fågelbeståndet
är något mindre (väjningsmöjlighet).
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A LTERNA TIV 0

A LTERNA TIV 1

A LTERNA TIV 2

Projekt et genomf örs
int e

Fem 3 MW vindk raf t verk

Fyra 5 MW vindk raf tverk

Skyddsområ den

Inga konsekvenser

Projektet påverkar inte integriteten för Naturaområdet i Kvarkens s kärgård och områdets
skyddsmål försvagas inte märkbart.
De geologiska förhållandena i UNESCO s
världsarvsobjekt förändras inte. L andskapets
naturtillstånd förblir oförändrat, men om man
tittar från objektet i riktning mot
vindkrafts parken förändras landskapsbilden.
Fågelbeståndet utsätts för små konsekvenser.
Små negativa konsekvenser uppstår för
områdets orördhet.

I övrigt motsvarar konsekvenserna alternativ
ALT1 , men konsekvenserna för fågelbeståndet
är något mindre (väjningsmöjlighet).

Markanvä ndning

Inga konsekvenser för lokal
markanvändning.
Nollalternativet s töder inte
Ö sterbottens landskapsplan
eller de riks omfattande
målen för
områdes användningen vad
gäller utnyttjandet av
vindkraft.

Vindkrafts projektet främjar de riksomfattande
målen för områdesanvändningen, till vilka hör
en ökning av de förnybara energiformerna.
Vindkrafts parken är i Ö sterbottens
landskaps plan anvisat som ett område för
vindkraftverk och s tår inte i konflikt med övrig
planläggning.
Vindkrafts parkens lokala konsekvenser gäller
ett område med relativt liten areal i
projektområdets omgivningar där
markanvändningen begränsas .

I övrigt motsvarar konsekvenserna alternativ
ALT1 , men markanvändningen är något mindre
begränsad därför att kraftverken är färre.

Traf ik och
t raf iksäkerhet

Inga konsekvenser

Konsekvenserna för trafiken oc h
trafiksäkerheten är s törst under byggtiden, då
mängden tunga transporter ökar med c a 6 %
på Strandvägen, 40 % på Sjövägen och ca 35
% på Bergövägen. Ö vrig trafik i området kan
tidvis utsättas för s törningar.

Konsekvenserna motsvarar alternativ ALT1;
bägge alternativen förutsätter näs tan likadana
byggmaterialvolymer och landsvägs trans porter.

Landskapet

Inga landskapsmässiga
kons ekvenser.

Inga betydande konsekvenser under byggtiden.
Måttliga negativa konsekvenser för landskapet
under drifttiden inom 1- 3 km radie från
projektområdet.
Måttliga eller något mindre s törningar i
landskaps bilden för UNESCO s världsarvsobjekt
på 3-7 km avstånd.

I övrigt motsvarar konsekvenserna alternativ
ALT1 , men vindkraftverken är större och kan
således upptäckas från längre håll.
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Bergö vindkraftspark
KO NSEKVENSBESKRIVNING

A LTERNA TIV 0

A LTERNA TIV 1

A LTERNA TIV 2

Projekt et genomf örs
int e

Fem 3 MW vindk raf t verk

Fyra 5 MW vindk raf tverk

Kult urmiljö

Inga konsekvenser

Sett från Bergö by förändras landskapet i oc h
med projektet och konsekvens erna bedöms
vara måttliga på vissa s tällen.

Konsekvenserna motsvarar alternativ ALT1 ,
men på grund av att kraftverken är större syns
de på något längre håll.

Fornlä mningar

Inga konsekvenser

Inga konsekvenser på grund av långa avstånd.

Inga konsekvenser på grund av långa avstånd.

Näri ngsliv

Inga konsekvenser

Projektets bygg- och underhållsvägar förbättrar
områdets tillgänglighet.
Ö kad trafik och turis m skapar större
affärsmöjligheter.
Sysselsättningseffekter under byggtiden.

Konsekvenserna motsvarar alternativ ALT1 .

Männi skors
levnadsf örhållanden,
t rivsel och häl sa

Inga konsekvenser

Konsekvenserna under byggtiden är lokala oc h
relativt kortvariga.
Under drift är buller- och skuggkonsekvenserna
lokala. Landskapskonsekvenserna berör ett
stort område oc h har en betydande inverkan på
karaktären av Bergö by. Konsekvenserna gäller
ocks å användning av närområdet för rekreationsändamål.

I övrigt motsvarar konsekvenserna alternativ
ALT1 , men skugg- oc h
landskapskonsekvenserna är något s törre.
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13.2 Kraftledning
I MKB-förfarande t har be tyde lse n av de bedömda konsek vense rna indelats i fyra k lasser:
Inga konsekvense r

Små ne gat iva konsekvense r

Måt t ligt negat iva
konsekvenser

Bet ydande negat iva
konsekvenser

Posit iva konsekvenser

Tabell 13.2. I MKB-förfarandet bedömda konsekvenser av elöverföringsalternativen och jämförelse av dem.

DEN ICKE-LEVANDE MILJÖN

KRA FTLEDNING

A LTERNA TIV A

A LTERNA TIV B1 och B2

A LTERNA TIV C

A LTERNA TIV D

Elst at ionen i norra delen av
Bredskäret , 110 kV
luft ledning t ill Pet alax.

Elst at ion i norra delen av
Bredskäret , 110 kV
jordkabel öst er (B1) eller
väst er om Sjövägen. (B2).
Luft ledning f rån Mol pe t ill
Pet alax.

På Bredskäret 20 kV
jordkabel öst er om
Sjövägen. Luf t ledning f rån
Molpe t ill Pet alax. Elst at ion
i Molpeområ det .

Buller

Den fortlöpande
byggarbetsplatsen orsakar
kortvariga och s må
bullers törningar för
lokalbefolkningen när
kraftledningen byggs . Då
kraftledningen är i drift finns
inget betydande buller.

Konsekvenserna motsvarar
alternativ ALTA.

Konsekvenserna motsvarar
alternativ ALTA.

Konsekvenserna motsvarar
alternativ ALTA.

Skugga

Inga konsekvenser.

Inga konsekvenser.

Inga konsekvenser.

Inga konsekvenser.

Luft ens kvalit et
och kli mat et

Inga konsekvenser.

Inga konsekvenser.

Inga konsekvenser.

Inga konsekvenser.

Vatt enkvalit et

Nedläggning av s jökabeln
genom muddring orsakar
mycket liten grumling av
vattnet.

Konsekvenserna motsvarar
alternativ ALTA.

Konsekvenserna motsvarar
alternativ ALTA.

Konsekvenserna motsvarar
alternativ ALTA.

Fågelest ånd

Elöverföring genom luftledning
orsakar en måttlig
kollisionsrisk för lokala
havs örnar. Rovfåglarnas
flyttrutt ändras och
kollisionsrisken ökar.

Kollisions risken är mindre än i
alternativ ALTA eftersom
elöverföringen delvis sker via
jordkabel.

Kollisions risken är mindre än i
alternativ ALTA eftersom
elöverföringen delvis sker via
jordkabel.

Fåglarnas kollisions risk är
lägs t i alternativ ALTD
eftersom elöverföringen
huvudsakligen sker via
jordkabel.

Elst at ion på norra udden
av Bredskäret , varif rån
en jordkabel på 110 kV
dras öst er om Sjövägen.
Jordkabel n gå r f ram t ill
Pet alax.
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A LTERNA TIV A

A LTERNA TIV B1 och B2

A LTERNA TIV C

A LTERNA TIV D

Elst at ionen i norra delen av
Bredskäret , 110 kV
luft ledning t ill Pet alax.

Elst at ion i norra delen av
Bredskäret , 110 kV
jordkabel öst er (B1) eller
väst er om Sjövägen. (B2).
Luft ledning f rån Mol pe t ill
Pet alax.

På Bredskäret 20 kV
jordkabel öst er om
Sjövägen. Luf t ledning f rån
Molpe t ill Pet alax. Elst at ion
i Molpeområ det .

Fiskar och bot t enf auna

G rumlingen som
nedläggningen av s jökabeln
orsakar är mycket kortvarig
oc h liten. Den medför inte
heller några betydande
kons ekvenser för fiskar eller
bottenfauna.

Konsekvenserna motsvarar
alternativ ALTA.

Konsekvenserna motsvarar
alternativ ALTA.

Konsekvenserna motsvarar
alternativ ALTA.

Övrig f auna

Byggandet av kraftledningen
har inga betydande
kons ekvenser för områdets
fauna, s om är ordinär.

Konsekvenserna motsvarar
alternativ ALTA.

Konsekvenserna motsvarar
alternativ ALTA.

Konsekvenserna motsvarar
alternativ ALTA.

Veget at ion

Byggandet av kraftledningen
har inga betydande
kons ekvenser för områdets
flora, s om i huvudsak är
ordinär.

Konsekvenserna motsvarar
alternativ ALTA.

Konsekvenserna motsvarar
alternativ ALTA.

Konsekvenserna motsvarar
alternativ ALTA.

Skyddsområ den

I Molpe gränsar kraftledningen
till ett MY-område, men
objektets väsentliga
egenskaper försvagas inte
märkbart.
Inga konsekvenser för övriga
skyddsobjekt.

Konsekvenserna motsvarar
alternativ ALTA.

Konsekvenserna motsvarar
alternativ ALTA.

Konsekvenserna motsvarar
alternativ ALTA.

Elst at ion på norra udden
av Bredskäret , varif rån
en jordkabel på 110 kV
dras öst er om Sjövägen.
Jordkabel n gå r f ram t ill
Pet alax.
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A LTERNA TIV A

A LTERNA TIV B1 och B2

A LTERNA TIV C

Elst at ionen i norra delen av
Bredskäret , 110 kV
luft ledning t ill Pet alax.

Elst at ion i norra delen av
Bredskäret , 110 kV
jordkabel öst er (B1) eller
väst er om Sjövägen. (B2).
Luft ledning f rån Mol pe t ill
Pet alax.

På Bredskäret 20 kV
jordkabel öst er om
Sjövägen. Luf t ledning f rån
Molpe t ill Pet alax. Elst at ion
i Molpeområ det .

Avverkningen av träd på
ledningsgatan omfattar ett
område på ca 0 ,7 km2, vilket
har s må konsekvenser för
skogsbruket.
L uftledningen har
ofördelaktiga konsekvenser
för markanvändningen i
området Molpeströmmen.

Arealen s om måste avverkas
för jordkabelns lednings gata
(0 ,65 km2) är mindre än i
alternativ Konsekvenserna
motsvarar alternativ ALTA.

I övrigt motsvarar detta
alternativ ALTB, men
byggandet av en 20 kV kabel
kan kräva en mindre, trädfri
ledningsgata.

Traf ik och t raf iksäkerhet

Kraftledningens kons ekvenser
för trafiken är små.

Kraftledningens kons ekvenser
för trafiken är små.
O m kraftledningen placeras
väster om Sjövägen (B2)
förbättras sikten på vägen.

Kraftledningens kons ekvenser
för trafiken är små.

Kraftledningens kons ekvenser
för trafiken är små.

Landskap och
kult urmiljö

110 kV luftledning har
negativa kons ekvenser för
landskapet, framför allt i
trakten av bron och
badstranden i Molpe.
Landskapsmässigt negativa
kons ekvenser uppstår på
odlings fältet i Petalax.

O m luftledningen ersätts med
jordkabel på Breds käret
minskar de landskapsmässigt
negativa kons ekvenserna
betydligt.

Konsekvenserna motsvarar
alternativ ALTB.

En kraftledning som i
huvudsak utgörs av en
jordkabel medför de minsta
kons ekvenserna.

Fornlä mningar

Inga konsekvenser

Inga konsekvenser

Inga konsekvenser

Inga konsekvenser

Näri ngsliv

Små konsekvenser för
idkande av jord- oc h
skogsbruk s amt för
markägarna.
Lindrig sysselsättande effekt.

Konsekvenserna motsvarar
alternativ ALTA.

Konsekvenserna motsvarar
alternativ ALTA.

Konsekvenserna motsvarar
alternativ ALTA.

Markanvä ndning
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A LTERNA TIV D
Elst at ion på norra udden
av Bredskäret , varif rån
en jordkabel på 110 kV
dras öst er om Sjövägen.
Jordkabel n gå r f ram t ill
Pet alax.
En kraftledning som går i en
jordkabel till Petalax kräver
den minsta avverkningen av
träd (0 ,6 km2).

Placering av elstationen nära
stranden i M olpe kan ha
negativa kons ekvenser för
områdets utveckling.
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A LTERNA TIV A

A LTERNA TIV B1 och B2

A LTERNA TIV C

Elst at ionen i norra delen av
Bredskäret , 110 kV
luft ledning t ill Pet alax.

Elst at ion i norra delen av
Bredskäret , 110 kV
jordkabel öst er (B1) eller
väst er om Sjövägen. (B2).
Luft ledning f rån Mol pe t ill
Pet alax.

På Bredskäret 20 kV
jordkabel öst er om
Sjövägen. Luf t ledning f rån
Molpe t ill Pet alax. Elst at ion
i Molpeområ det .

L uftledningens konsekvens er
för bosättningen vid Molpe
Strömme är måttligt
betydande.
Konsekvenser för markägare
oc h landskap i Petalax
odlingsområden.
Inga negativa effekter på
hälsa.

Konsekvenserna motsvarar
annars alternativ ALTA, men
då luftledningens ersätts med
jordkabel minskar
kons ekvenserna betydligt.
Alternativ B 2 är i avsende på
trafiksäkerhet positivare än
alternativ B 1.

Konsekvenserna motsvarar
alternativ ALTB.

A LTERNA TIV D
Elst at ion på norra udden
av Bredskäret , varif rån
en jordkabel på 110 kV
dras öst er om Sjövägen.
Jordkabel n gå r f ram t ill
Pet alax.
Konsekvenserna motsvarar
alternativ ALTB.
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14 KONSEKVENSER EFTER NEDLÄ GGNING
Vindk raftsparke n på Be rgö plane ras vara i drift ca 25 år (2013-2038), vare fte r
anläggningen kan renove ras och de gamla turbine rna bytas ut mot nya och
k raftfullare e lle r tas ur drift he lt. I konsek vensbedömninge n har de t antagits
att vindk raftve rke ns konstruk tione r i projek tom rådet demonte ras, me n att
fundamente n och kablarna lämnas k var i marken.
14.1 Vindkraftsparken
Me d tanke på vindk raftsparkens direkta m iljökonsek ve nse r har nedläggningen
av ve rk samhe ten en central be tyde lse. Demonte ringsåtgärde rnas konsekvense r är likadana som unde r byggtiden: bulle r, damm och trafik från
transporte r medför tillfälliga konsek vense r av m ycke t liten be tyde lse . Demonte ringen bedöms ta i stort se tt lika lång tid som byggarbe tena, dvs. något
öve r två månade r. Om k raftve rkens fundament lämnas k var på sina platse r är
demonte ringens k onsek vense r mindre än i byggskede t. Mate rialen har valts
så att skadliga äm nen inte frigörs i jordmånen om konstruktione rna inte
demonte ras.
Efte r demonte ringen av vindk raftve rken ska kompone nte rna transporte ras
bort från ön, e ve ntue llt på samma sätt som i byggskede t. Om också
fundamente n demonte ras uppstår tung trafik när de tta byggavfall transporte ras bort.
Me d dagens metode r kan nästan 80 % av mate riale t i e tt vindk raftve rk (2,5
MW ) åte rvinnas. Av mate rialen är stål de t som e nklast kan åte rvinnas. Även
koppar, alum inium och bly kan åte rvinnas till nästan 100 %. Tills vidare är
rotorbladens glasfibe r- och kompositde lar de enda mate rial för vilka
åte rvinningen inte har ordnats.
Vindk raftsparke ns största konsekve nse r unde r drift anknyte r till bulle r och
skuggbildning samt förändringarna i landskape t. Efte r nedläggninge n upphör
dessa konsek vense r omede lbart och läge t åte rställs. Be tongkonstruk tione r
som lämnas k var på marken kan förändra ve getationen på platsen för
k raftve rken. Konsek vense rna för landskape t kan minskas genom landskapsark itek tur.
En de taljplan gällande om råde t för vindk raftve rke n utarbe tas och i planen
rese rve ras projek tom råde t för ene rgiförsörjning, för vindk raftve rk . Efte r
ne dläggninge n kan om råde t användas på de t sätt som anges i planen.
14.2 Kraftledning
Kraftle dninge ns tekniska driftålde r varie rar mellan 50 och 70 år, och den kan
förlängas med upp till 30 år genom renove ring. Vindk raftsprojek tet på Be rgö
bedöms vara avslutat 2038, och då åte rstår ca 25 år av k raftledninge ns
driftålde r, utan förbättringar.
Då projek te t avslutats kan k raftle dningens konstruktione r vid be hov tas ur
bruk e lle r lämnas k var på platsen. En uppförd luftledning kan t.ex. användas
för att komple tte ra de t lokala elnäte t e lle r förbättra e ldistributionen utifrån
de n dåvarande situationen.
Om k raftledninge n och tillhörande konstruk tione r ovan mark demonte ras
försvinne r konsek vense rna unde r drift, såsom störningar i landskape t och
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begränsningar av markanvändningen. Demonte ringe ns konsekve nse r bedöms
vara likadana som i byggskede t (se stycke 4.4.7). Me rparten av de använda
mate riale n kan åte rvinnas i sin helhet.
Miljökonsek vense rna av djupt nedlagda jord- och sjökablar blir mindre om
kablarna inte demonte ras. Kabe lmate riale n har valts så att skadliga ämnen
inte frigörs i jordmånen e lle r vattne t.
15 BEDÖMNING A V SA MMA NTA GNA KONSEKVENSER
Inom e n radie på cirka 20 k ilomete r från projek tom råde t finns åtta plane rade
vindk raftsparke r. De närmaste projekte n finns bre dvid projektom råde t på
Be rgö och består av totalt tre vindk raftve rk .
På Bredskäre t har nya vindk raftve rk plane rats i norra dele n (befintligt
trädbestånd e rsätts med några k raftve rk) och en större vindk raftspark i
västra de len. Ö vriga plane rade projek t ligge r på fastlandssidan.
Befintliga och plane rade vindk raftsparke r be sk rivs i styckena 4.9.1 och 4.9.2.
Projek te ts mest betydande sammantagna konsek vense r
fågelbestånde t och förändringarna i landskape t.

anknyte r

till

15.1 Fågelbestånd
I närhe ten av projektom råde t, i Öste rbotten och Kvarken, styrs fåglarnas flytt
tydligast av Bottniska vikens strandlinje , som en stor mängd fåglar följe r vid
de n årliga flytten. Flytten är tydligt förde lad på fågelarte r som flyge r öve r
have t (bl.a. andfåglar, måsar och storlommar) och fastlandet (bl.a.
dagrovfåglar, trana, tättingar). Med tanke på de sam lade konsek vense rna av
vindk raftsparke rna är havsörn och andra dagrovfåglar de vik tigaste arte rna.
Som sammantagna konsek vense r med närbe lägna vindk raftsparke r kan
bedömas ändringe n i fåglarnas flyttrutt då de väje r för k raftve rk som finns i
de ras väg. Vindk raftsparken på Be rgö, mode rnise ringen av Korsnäs k raftve rk ,
de plane rade vindk raftsparke rna i västra de len av Bredskäre t och öste r om
projek tom råde t förändrar sannolik t rovfåglarnas flyttrutte r och ökar särskilt
havsörnens kollisionsrisk . De n vindk raftspark som plane ras i västra de len av
Bredskäre t ökar också andra rovfåglars kollisionsrisk.
Vindk raftsparke n på Be rgö bedöms inte påve rka arte r som flyttar öve r
havsom råde t och därför är de sam lade konsek vense rna av de tta projek t och
de övriga vindk raftprojek ten inte be tydande med tanke på fåge lbestånde t.
De samlade konsek vense rna för särsk ilt dagrovfåglar bör utre das närmare då
mode rnise ringen av Korsnäs k raftve rk samt Smålands Miljöene rgi AB:s, JMK
Solutions O y Ab:s och SABA W ind O y:s projek t fortlöpe r.
15.2 Landskapet
De sammantagna k onsek vense rna för landskape t kan anses vara störst hos
Smålands Miljöene rgi AB:s och JMK Solutions O y Ab:s plane rade
vindk raftve rk , Korsnäs vindk raftspark i norra de len av Bre dskäre t och SABA
W ind O y:s plane rade objek t i västra de len av Brädskäre t. Dessa fem om råden
skulle kunna synas samtidigt, särsk ilt från have t, t.ex . se tt från UNESCOs
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världsarvsobjek t. Alla fem objek t skulle möjlige n också synas om man tittar
från den norra de len av Bre dskäre t mot Be rgö.
Tillsammans gör vindk raftsparken på Be rgö och Korsnäs vindk raftspark
om råde ts landskapsbild e ndast en aning oroligare och de sammatagna
konsekve nse rna bedöms inte vara be tydande . Om dage ns fyra k raftve rk i
Korsnäs vindk raftspark e rsätts med två som är be tydligt större kan de
sam lade konsekve nse rna för landskape t anses öka något e fte rsom
k raftve rken blir synligare . I bilde rna 15.1.-15.3. visas landskape t se tt från
norra dele n av Bredskäre t mot Be rgö i nuläge t sam t enligt alte rnative n ALT1
och ALT2. De t finns skäl att närmare utreda de sammantagna
konsekve nse rna då plane ringe n av Korsnäs projek t fortlöpe r.
De sam lade konsek vense ra för landskapsbilden bör också pre cise ras när den
tekniska plane ringen av JMK Solutions O y Ab:s vindk raftve rk och Smålands
Miljöe ne rgi AB:s och SABA W ind O y:s vindk raftsparker fortlöpe r.
De projek t som plane rats på ca 15–19 km avstånd från projek tom råde t skulle
från vissa utsik tspunk te r k unna synas långt borta i horisonten som en de l av
samma landskap. Avståndet me llan projek tom råde t och de plane rade
objek ten är dock så stort att de plane rade projek ten skulle gå upp i
bakgrunden. Därmed bedöms de ssa projek t inte ha nämnvärda sam lade
konsekve nse r tillsammans med vindk raftsparke n på Bergö.

NULÄ GET

Bild 15.1. Foto taget från norra delen av Bredskäret mot projektområdet nuläget. Till höger Korsnäs vindkraftspark på Bräckskäret. Avståndet till
projektområdet är ca 3 km.
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A lternativ A LT1

Bild 15.2. Illustration av alternativ ALT1, där fem vindkraftverk på 3 MW
byggs.

A lternativ A LT2

Bild 15.3. Illustration av alternativ ALT2, där fyra vindkraftverk på 5 MW
byggs.
16 OSÄ KERHETSFA KTORER OCH A NTA GA NDEN
Miljökonsek vensbe dömningar är alltid före nade med antagande n och
ge ne ralise ringar som bl.a. gälle r projek te ts tekniska data och plane r sam t
osäke rhe te r i ingångsdata.
Miljöförändringar är ofta komplice rade hände lsekedjor och förhandsbedömningar e lle r simule ringar behöve r inte nödvändigtvis ge e n exak t bild av
ve rk lighe ten. Vid bedömningen försöke r man ändå göra bästa möjliga prognos
öve r vilka slags och hur stora förändringar projek te t medför. Styckena ne dan
framlägge r osäke rhe tsfak tore r och antagande n vid bedömninge n av projekte ts konsek vense r.
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16.1 Buller
Bulle rsituationen påve rkas allra mest av vindhastighe ten. Vid små
vindhastighe te r avtar bullre t från vindk raftve rken liksom bakgrundsbullre t i
naturen. Då vindhastighe ten ökar förstärk s bullre t från vindk raftve rken. När
vindhastighe ten öve rstige r 10 m /s är bakgrundsbullre t i m iljön så k raftigt att
bullre t från vindk raftve rke n inte längre hörs i de störda objek ten.
Efte rsom vindens hastighe t och rik tning är varie rande till sin karaktär uppstår
osäke rhe t i bedömninge n av bulle rkonsek ve nse rna. För att kontrolle ra
osäke rhe ten har bulle rsimule ringarna gjorts med antagande t att vindhastighe te n är konstant 8 m/s och att vinden sprids i alla rik tningar. Simule ringsresultate n ge r därför e n öve ruppskattning av projekte ts kommande bulle rsituation.
Bulle rsimule ringens re sultat har en felmarginal på +/- 2 dB.
16.2 Skuggbildning
Skuggbildningen påve rkas allra
mest av mängden solske n.
När
skuggningsmodelle n utarbe tade s beak tades de t långsik tiga mede lvärde t för
uppmätta soltimmar, vilke t m inskar osäke rhe ten i bedömningen.
I be räkningen av skuggbildningen var antagande t att vindk raftve rke ns
utnyttjande grad är 70 %, som bedöms vara en svag öve ruppskattning.
16.3 Ytvatten, bottenfauna och fiskar
Sedimente t på havsbotte n har inte unde rsök ts se parat vad gälle r sedimente ts
sammansättning och bottenfaunan. Enligt lokal kunskap är om råde t där
e ventue ll muddring kommer att ske kargt och moränartat och ingen
ve rksamhe t som påve rkar sedimente ts k valite t har funnits i om råde t.
Bottenfaunan och fiskarte rna är ordinära och konsekvense rna gälle r e tt
m ycke t lite t om råde , så osäke rhete n bedöms inte ha någon be tydande
inve rkan på slutsatse n av bedömninge n.
Om den nuvarande farleden måste fördjupas vid re nove ringen av färjekajen
bör m an först unde rsöka sedimente ts k valite t. Därmed kan man minska
osäke rhe ten k ring huruvida de t har lagrats skadliga ämne n i sedimenten.
16.4 Fågelbestånd
De mest centrala osäke rhe tsfak tore rna i bedömningen av konske vense r för
fågelbestånde t är:
•

Obse rvatione r unde r e tt enstaka år är inte täckande. För att få he lt
tillförlitliga uppgifte r sk ulle flytte n behöva följas fle ra år i följd så att man
får e n bättre bild av antale t flyttfåglar pe r år för olika arte r.

•

I mars obse rve rades inga flyttfåglar.

•

Väde rförhållandenas inve rkan på fåglarnas flyttbe tee nde.

•

En de l fåglar använde r olika flyttrutte r på hösten och våren. På hösten
ske r flytten inte nödvändigtvis i rik tning nord-syd.
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•

Höstflyttens längd och antal obse rvatione r. Höstflytten börjar redan i juni
för vadarfåglarnas de l och slutar egentligen först när have t får istäcke i
början av vinte rn, då svanar och måsar fortfarande hålle r på att flytta.

•

Projek te ts utredning om häckande fåglar gjordes i maj-juni. O lika
fågelarte r har m ycke t olika häckningstide r. En de l arte r som t.ex.
korsnäbbar, korpar och hackspe ttar börjar häckningen re dan på vinte rn
e lle r m ycke t tidigt på våren. Vissa re vir för dessa arte r kanske inte
upptäck tes i utredningarna.

•

Vad gälle r havsörnar har de t inte gjorts någon systematisk uppföljning av
olika individe rs rörelse r i projektom råde t elle r på Be rgö i övrigt. Exak t
kunskap om havsörne ns röre lse r unde r häck ningstiden kan endast fås
ge nom sate llituppföljning.

Trots att det finns osäke rhe t k ring bedömninge n av konsek vense rna för
fågelbestånde t har de centrala och mest be tydande negativa k onsek vense rna
för fåge lbestånde t kunnat bedömas på grundval av mate rialet.
17 SÄ KERHETS- OCH MILJÖRISKBEDÖMNING
I MKB-förfarande t har projek te ts e ve ntuella säke rhets- och miljöriske r sam t
e ventue lla störningar granskats i syfte att förhindra och förebygga dem sam t
minimera de ras konsek vense r.
Unde r drift finns de t en risk för att vindk raftve rk går sönde r och att de lar
lossnar. De t är m ycke t osannolik t att rotorblad lossnar och de t finns inga skäl
att vidta säke rhe tsåtgärde r re late rade till detta. Eventue ll isbe läggning på
rotorbladen vinte rtid kan orsaka skador när isen lossnar. Is som lossnar från
rote rande rotorblad kan flyga m ycke t långt bort. Is som sam las unde r
driftuppe håll och i fasta konstruk tione r falle r ned direk t unde r vindk raftve rken, oftast inom rotorblade ts diamete r. R isken för fallande is gälle r främst
situatione r då de t förekommer störningar i avisningssystemet. De t finns
m ycke t liten sannolikhe t för att de negativa konsek vense rna realise ras.
De t är möjligt att vindk raftve rken påve rkar kommunikations- och radarfunktione r. Vindk raftve rken kan orsaka skuggzone r i radarbilden e lle r onödiga
flygplanslarm. Konsek vense rna utreds från fall till fall och projek tansvarig ska
begära utlåtande från Försvarsmakten.
Byggske det medför inga be tydande riske r när arbetsmetode rna följe r säke rhe tsbestämmelse rna.
Me tode r för att m ildra riske rna fram läggs i stycke 18.
18 SÄ TT A TT MINSKA DE NEGA TIVA KONSEKVENSERNA
Vid m iljökonsekve nsbedömningen strävar man e fte r att granska förändringar
som projek te t medför och de ras storlek så att de negativa k onsek vense rna
kan m inime ras. Styckena nedan framlägge r metode r för att förebygga och
mildra de mest betydande negativa konsek vense rna.
18.1 Buller
Bullre t unde r projekte ts byggtid kan påve rkas genom att man välje r så tysta
mask ine r och me tode r som möjligt och plane rar in arbete t på tide r som
orsakar m inst störningar för de människor som be rörs.
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Bulle rkonsek ve nse rna har re dan beak tats i plane ringen av projek te t och
k raftve rken komme r att place ras på ställe n som medför m insta möjliga bulle r
för de närmaste bostadsbyggnade rna.
18.2 Fauna
De t relativt värde fulla fåge lbestånde t i projek tom råde t på Be rgö bör beak tas i
de n fortsatta plane ringen. Unde r byggtide n bör de t lokala fåge lbestånde ts
häck ningstide r beak tas. Genom att utmärka luftledningar me d färgglada
varningsballonge r kan fåglarnas kollisionsrisk och dödlighe t m inskas be tydligt.
Kraftle dninge ns transformatorstatione r bör plane ras så att de isole ras teknisk t
för att rovfåglar som sitte r på transformatore r och spanar inte orsakar
kortslutningar (Koistine n 2004).
18.3 Markanvändning
Ne gativa konsek vense r för markanvändninge n kan mildras genom att
projek te ts
konsek vense r
beak tas
redan
vid
plane ringen
av
markanvändninge n, byggnadsplane ringe n och i tillståndsförfarande na. Vid
plane ringen av markanvändningen beak tas
hur olika
forme r av
markanvändning ska samordnas och place ras i de be rörda om råde na. Korsnäs
kommun har påbörjat en öve rsyn av de lge ne ralplanen för Molpeom råde t och
utarbe tande t av planen har anhängiggjorts. Dragningen av k raftle dningen och
hur den är anpassad till om råde t kan granskas i samband med planarbe tet.
Kraftle dninge ns ne gativa konsek vense r kan lindras ge nom att beak ta
markägarnas och de närboe ndes åsik te r om den exak ta dragningen.
18.4 Trafik
Om byggmate riale t transporte ras på en allmän färja bör de tta ske dagtid då
de t finns me r plats och trafik volymen är m indre . Unde r menföre bör tunga
transporte r undvikas t.ex. genom att man anlägge r ett me llanlage r för
marksubstanse r på Be rgö.
Pråm transporte r bör organise ras så att de stör båttrafike n så lite som möjligt.
Be rgöfärjans tidtabe ll och trafike ring bör beak tas i plane ringe n och tidsplanen
för transporte rna.
18.5 Landskap och kulturmiljö
Efte rsom vindk raftve rke n är e tt m ycke t domine rande e lement i de t lokala
landskape t bör man vid plane ringe n fästa vikt vid färgsättningen. Den
landskapsmässigt mest godtagbara färgen är en typisk gråvit färg och de tta
är också de t mest sannolika alte rnative t i projek tet.
Luftledningens ne gativa konsek ve nse r kan i någon mån m ildras vid
de taljplane ringen, genom vale t av stolptyp sam t utplace ringen av stolparna.
18.6 Människor
När de t gälle r att minska konsek vense rna för människor unde rstryks
informationens be tyde lse . Information om t.ex . trafik- e lle r bulle rstörningar
och hur länge störningen be räknas pågå kan mildra den upple vda störningen.
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Genom förhandsinformation och tidsplane ring av de arbe tsfase r som orsakar
mest bulle r kan bl.a. olägenhe te rna för sommarbostäde rna m ildras.
Konsekve nse rna för människor har i någon mån redan beak tats vid den
tekniska plane ringen av vindk raftsparken. I place ringe n av vindk raftve rken
har strävan varit att beakta närliggande bebygge lse så att de utsätts för så få
störningar av betydelse som möjligt.
Strävan har varit att beak ta k raftledningens konsekvense r för människor redan i
plane ringen bl.a. genom att utarbe ta ytte rligare alte rnativ som ge r positiva
alte rnativ för människorna och plane ra dragningen av k raftledningen så långt
bort från befintliga och plane rade bostadsområden som möjligt.
18.7 Säkerhet
Unde r byggtiden ska byggs- och arbe tarsk yddsbe stämmelse r följas i syfte att
förhindra olyckor och pe rsonskador.
O lycksriske rna som gälle r vindk raftve rk kan minskas genom att tillträde t till
om råde t be gränsas och genom att varningssk yltar place ras ut på
vindk raftsparkens om råde. Som e tt tillräckligt sk yddsavstånd kan
kalk ylmässigt 1,5 x be trak tas (tornhöjd + rotorblade ts längd). Enligt de nna
kalk yl är skyddsom råde t 315 m i alte rnativ ALT1 och 390 m i alte rnativ ALT2.
Rek reationsbruke t behöve r dock inte be gränsas på öve r 100 m avstånd
(Tuulivoiman tie topaketti 2010). Begränsningar och bestämmelse r gällande
säke rhe ten pre cise ras då plane ringen av projek te t fortlöpe r.
18.8 Flygsäkerhet
Flygsäke rhe te n bör beak tas i samband med anläggning av vindk raftsparken.
Enligt 159 § i luftfartslage n (1242/2005) ska e tt tillstånd för uppsättning av
en konstruktion som rese r sig högre än 30 me te r över mark ytan sökas hos
Luftfartsförvaltninge n.
Äve n
flyghinde r
ska
märkas
enligt
Luftfartsförvaltninge ns
före sk rifte r.
Flygplanskollisione r
kan
jäm te
pe rsonskador orsaka be tydande m iljöskador om t.ex . flygbränsle hamnar i
jordmånen.
O lycksrisken kan minskas genom att vindk raftve rke n märks ut på be hörigt
sätt, t.ex. med låginte nsiva flyghinde rljus. Då projekte t ligge r öve r 10 km från
en flygplats ska flyghinde rljus användas i konstruk tione r som är högre än 70
m. Kraven på märkning är strängare för flyghinde r som är högre än 100 m.
Flyghinde rljus k rävs inte nödvändigtvis om de t finns andra höga och märk ta
konstruk tione r i närhe ten (Tuulivoiman tietopake tti 2010).
19 UPPFÖLJNING A V KONSEKVENSERNA
Om projek tet gällande en vindk raftspark på Be rgö förve rkligas kan kunskap
om de ve rk liga miljökonsek vense rna och hur väl e ventue lla mildrande
åtgärde r funge rar fås genom uppföljning. Vid uppföljningen upptäcks
e ventue lla oförutse dda och be tydande negativa konsekve nse r och
korrige rande åtgärde r kan vidtas i tid.
Ne dan ge s e tt förslag på hur m iljökonsekve nse rna av vindk raftsparke n på
Be rgö kan följas upp:
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19.1 Buller
Bullre t från vindk raftsparken när den är i drift kan följas upp genom
mätningar. Rekommendationen är att mätningarna görs i den rådande
vindrik tningen, dvs. då de t blåse r sydostvindar. Mätningar görs högst tre
gånge r pe r år be roe nde på bullre ts omfattning. Rekommende rade mätplatse r
är sådan bebygge lse
närmast
vindk raftsparken där bullre t från
vindk raftsparken bedöm ts vara mest förekommande . Mätningarna utförs enligt m iljöministe riets anvisning 1/1995 "Ympäristöme lun mittaam inen".
19.2 Fågelbestånd
Vindk raftsparke n på Be rgö ligge r re lativt nära en känd huvudsak lig flyttrutt
för fåglar. För att bek räfta och be döma storleke n av konsek ve nse rna för
fågelbestånde t bör en uppföljning av fåge lbestånde t i vindk raftsom råde t och i
närom råde t göras. Fak tore r som ska följas upp är särskilt vindk raftve rke ns
konsekve nse r för närom råde ts häckande fåglar, artsammansättningen sam t
de n kollisionsdödlighe t som vindk raftve rke n orsakar. De n centrala arten i
uppföljningen är havsörn. Uppföljningen pågår unde r 1-3 år. Ett me r
de talje rat program för uppföljning av konsek ve nse rna för fåge lbestånde t
plane ras i projek te ts tillståndsskede .
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