Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraftspark Västervik

14.4.3.5 Beskrivning av kraftverksplatser
Under sommaren 2013 undersöktes varje enskild kraftverksplats i projektalternativ 1. I detta
avsnitt beskrivs naturmiljön på varje byggplats. Även fågeltäthet, hotade arter samt livsmiljöer
för flygekorre beskrivs översiktligt.

Kraftverk 1
Vindkraftverk 1 placeras söder om Storkärrvägen, nordost om Källmossen. På byggplatsen finns grövre gallringsbestånd av gran med ett litet inslag av glasbjörk på frisk
mo (MT). Söder om platsen övergår beståndet till talldominerat, tätt, ungt gallringsbestånd och i väster en fuktig
myrsänka. I buskskiktet växer bl.a. små glasbjörkar och
rönnar samt små granar. I fältskiktet finns bl.a. blåbär,
lingon, ekorrbär, ekbräken, vårfryle och gullris. I bottenskiktet finns bl.a. husmossa, väggmossa och kammossa
samt stor björnmossa. På vindkraftverkets byggplats och
där servicevägen till kraftverket ska byggas finns inga hotade eller fridlysta växtarter och inte heller några skyddade eller hotade naturtyper. Väster om platsen finns en
plats med sådana källflöden som avses i skogslagen och
vattenlagen.

Figur 70: Kraftverksplats 1.

Fågelbestånd och flygekorre: Vid punkttaxeringen noterades 10 par av 7 fågelarter. I fågelbeståndet på platsen
ingick inga fågelarter som är hotade eller kräver särskilt skydd. På platsen finns inga livsmiljöer som lämpar sig
för flygekorrar. Relativ fågeltäthet 133,1 par/km2.
Kraftverk 2
Vindkraftverk 2 placeras öster om Storkärrvägen, väster
om vägen till åkrarna i Snodor. Skogstypen på kraftverkets byggplats består av frisk mo (MT) med ett ungt granbestånd som har ett litet inslag av tall och vårtbjörk (höjd
ca 8–13 m). I buskskiktet finns aspsly, rönnplantor, små
glas- och vårtbjörkar samt litet enbuskar. I fältskiktet
finns bl.a. blåbär, skogskovall, ekorrbär, harsyra, skogsstjärna, kruståtel, bergrör och hässlebrodd. På marken
finns rikligt med stenar i markytan. På vindkraftverkets
byggplats och där servicevägen till kraftverket ska byggas
finns inga hotade eller fridlysta växtarter och inte heller
några skyddade eller hotade naturtyper.
Figur 71: Kraftverksplats 2

Fågelbestånd och flygekorre: Vid punkttaxeringen noterades 28 par av 16 fågelarter. I fågelbeståndet på platsen
ingick inga fågelarter som är hotade eller kräver särskilt skydd. På platsen finns inga livsmiljöer som lämpar sig
för flygekorrar. Relativ fågeltäthet 479,8 par/km2.
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Kraftverk 3
Vindkraftverk 3 placeras norr om åkerområdet Kvalpträsket, öster om Snoddiket. Skogstypen på kraftverkets
byggplats är frisk mo (MT) med ett tätt plantbestånd av
gran, glasbjörk, tall (höjd ca 1–4 m). Buskskiktet domineras av hallon. Dominerande arter i fältskiktet är bl.a. blåbär, lingon, skogsbräken, klotstarr, skogskovall och skogsstjärna. På vindkraftverkets byggplats och där servicevägen till kraftverket ska byggas finns inga hotade eller fridlysta växtarter och inte heller några skyddade eller hotade naturtyper.

Figur 72: Kraftverksplats 3.

Fågelbestånd och flygekorre: Vid punkttaxeringen noterades 24 par av 13 fågelarter. I fågelbeståndet på platsen
ingick inga fågelarter som är hotade eller kräver särskilt skydd. I byggplatsens omgivning fanns ett revir för svarthätta, vilket tyder på näringsrik mark. På platsen finns inga livsmiljöer som lämpar sig för flygekorrar. Relativ
fågeltäthet 342,9 par/km2.
Kraftverk 4
Vindkraftverk 4 placeras nordost om åkerområdet Kvalpträsket, nära Skälgmossen. Skogstypen på kraftverkets
byggplats består av frisk mo (MT) med ett ungt granbestånd av utvecklingsklass 2 som har inslag av glasbjörk
(höjd ca 6–12 m). Trädbeståndet är ganska tätt. I
buskskiktet finns bl.a. bindvide, rönnplantor och sparsamt med enbuskar. Dominerande arter i fältskiktet är
blåbär, lingon, vårfryle, skogsstjärna, skogskovall, ekbräken, skogsbräken och skogsfräken. På vindkraftverkets
byggplats och där servicevägen till kraftverket ska byggas
finns inga hotade eller fridlysta växtarter och inte heller
några skyddade eller hotade naturtyper.
Figur 73: Kraftverksplats 4.

Fågelbestånd och flygekorre: Vid punkttaxeringen noterades 26 par av 13 fågelarter. I fågelbeståndet på platsen
ingick inga fågelarter som är hotade eller kräver särskilt skydd. Cirka 200–300 meter väster om kraftverkets
byggplats sjöng en lundsångare i sitt revir. Arten är en ganska fåtalig häckande art i Finland. På Kvalpträskets
åkrar hördes ljudet av två kornknarrar. På platsen finns inga livsmiljöer som lämpar sig för flygekorrar. Relativ
fågeltäthet 414,9 par/km2.
Kraftverk 5
Vindkraftverk 5 placeras öster om åkerområdet Kvalpträsket och Snoddiket. Skogstypen på kraftverkets byggplats är torr mo (VT) med ett ungt, talldominerat gallringsbestånd och plantbestånd med inslag av glasbjörk
och gran (medelhöjd ca 3–6 m). I buskskiktet förekommer aspsly, rönnplantor och enbuskar. I fältskiktet finns
bl.a. blåbär, vårfryle, lingon, skogsstjärna, mjölkört,
bergslok och grenrör. Marken är mycket stenig. På vindkraftverkets byggplats och där servicevägen till kraftverket ska byggas finns inga hotade eller fridlysta växtarter
och inte heller några skyddade eller hotade naturtyper.
Figur 74: Kraftverksplats 5.
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Fågelbestånd och flygekorre: Vid punkttaxeringen noterades 25 par av 16 fågelarter. I fågelbeståndet på platsen
ingick inga fågelarter som är hotade eller kräver särskilt skydd. Till taxeringspunkten hördes ljud av bl.a. sånglärka och tofsvipa från den närbelägna åkern. Den lummiga skogskanten intill åkern har lockat till sig bl.a. trädgårdssångare och svarthätta. På platsen finns inga livsmiljöer som lämpar sig för flygekorrar. Relativ fågeltäthet
349,7 par/km2.
Kraftverk 6
Vindkraftverk 6 placeras mitt emellan Flatbergets skogsbilväg och åkerområdet Kvalpträsket, söder om Skälgmossen. Skogstypen på kraftverkets byggplats är torr mo
(VT) med ett ungt, talldominerat gallringsbestånd med inslag av gran och vårtbjörk. I buskskiktet förekommer
gran- och rönnplantor samt litet aspsly. Dominerande arter i fältskiktet är lingon, blåbär, vårfryle och ljung. På
vindkraftverkets byggplats och där servicevägen till kraftverket ska byggas finns inga hotade eller fridlysta växtarter och inte heller några skyddade eller hotade naturtyper.
Figur 75: Kraftverksplats 6.

Fågelbestånd och flygekorre: Vid punkttaxeringen noterades 21 par av 13 fågelarter. I fågelbeståndet på platsen
ingick inga arter som är hotade eller kräver särskilt skydd. På platsen finns inga livsmiljöer som lämpar sig för
flygekorrar. Relativ fågeltäthet 350,5 par/km2.
Kraftverk 7
Vindkraftverk 7 placeras norr om Hedenvägen, väster om
Källmossen. På kraftverkets byggplats har det ursprungligen funnits granbestånd av MT-typ, men efter slutavverkning har området förnyats med tall. På platsen finns
nu 3–6 meter höga tallplantor med inslag av 2–6 meter
höga glasbjörkar. Något egentligt buskskikt finns inte. Dominerande arter i fältskiktet är blåbär, lingon, ekorrbär,
vårfryle, bergrör, hallon, ängskovall, skogskovall och kruståtel. På vindkraftverkets byggplats och där servicevägen till kraftverket ska byggas finns inga hotade eller fridlysta växtarter och inte heller några skyddade eller hotade naturtyper.
Figur 76: Kraftverksplats 7.

Fågelbestånd och flygekorre: Vid punkttaxeringen noterades 29 par av 14 fågelarter. I fågelbeståndet på platsen
ingick inga fågelarter som är hotade eller kräver särskilt skydd. Rosenfinken, som i Finland är klassad som nära
hotad (NT) sjöng i plantbeståndet i en miljö som inte är speciellt typisk för arten. På platsen finns inga livsmiljöer
som lämpar sig för flygekorrar. Relativ fågeltäthet 458,9 par/km2.
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Kraftverk 8
Vindkraftverk nr 8 placeras söder om Storkärrvägen,
nordost om Småträsken. På byggplatsen finns ett något
försumpat ungt gallringsbestånd av tall och gran (höjd 8–
13 m). Som underväxt finns litet glasbjörkar (höjd ca 4–8
m). Skogstypen är torr mo (VT). I buskskiktet finns rönnplantor, sly av glasbjörk och litet enbuskar. Dominerande
arter i fältskiktet är bl.a. lingon, ljung, blåbär, kruståtel,
ängskovall och klotstarr. På vindkraftverkets byggplats
och där servicevägen till kraftverket ska byggas finns inga
hotade eller fridlysta växtarter och inte heller några skyddade eller hotade naturtyper.
Figur 77: Kraftverksplats 8.

Fågelbestånd och flygekorre: Vid punkttaxeringen noterades 16 par av 10 fågelarter. I fågelbeståndet på platsen
noterades inga fågelarter som är hotade eller kräver särskilt skydd. Cirka 200 meter nordväst om kraftverkets
byggplats sjöng en lundsångare på sitt revir. Arten är en ganska fåtalig häckande art i Finland. På platsen finns
inga livsmiljöer som lämpar sig för flygekorrar. Relativ fågeltäthet 283,1 par/km2.
Kraftverk 9
Vindkraftverk nr 9 placeras söder om Storkärrvägen, norr
om Småträsken. På byggplatsen finns ett ungt blandbestånd i plantstadiet. Trädbeståndet består av vårtbjörk,
gran och tall (medelhöjd cirka 4–7 m). Söder om fastighetsgränsen har skogen gallrats för några år sedan, på
den norra sidan är skogen ogallrad, tät, ung blandskog.
Skogstypen på platsen är främst frisk mo (MT). I buskskiktet finns rönnplantor, aspsly, enbuskar samt stubbskott
av björk. I fältskiktet finns bl.a. blåbär, lingon, vårfryle,
ängskovall och skogskovall, skogsstjärna, ekorrbär, kruståtel och mjölkört. På vindkraftverkets byggplats och där
servicevägen till kraftverket ska byggas finns inga hotade
eller fridlysta växtarter och inte heller några skyddade eller hotade naturtyper.

Figur 78: Kraftverksplats 9.

Fågelbestånd och flygekorre: Vid punkttaxeringen noterades 18 par av 10 fågelarter. I fågelbeståndet på platsen
ingick inga fågelarter som är hotade eller kräver särskilt skydd. Fågeldirektivarten trana hördes vid taxeringspunkten från Hedmossen och Småträsken. På platsen finns inga livsmiljöer som lämpar sig för flygekorrar. Relativ fågeltäthet 279,3 par/km2.
Kraftverk 10
Vindkraftverk nr 10 placeras väster om Storkärrvägen, söder om åkern Storkärret. På kraftverkets byggplats på
frisk mo (MT) finns ett tätt bestånd av gran, tall, glasbjörk
av utvecklingsklass 2 (höjd ca 7–10 m). I buskskiktet finns
sly av glasbjörk, rönnplantor och lite enbuskar. Dominerande arter i fältskiktet är blåbär, ekorrbär, vårfryle,
harsyra och skogskovall. På vindkraftverkets byggplats
och där servicevägen till kraftverket ska byggas finns inga
hotade eller fridlysta växtarter och inte heller några skyddade eller hotade naturtyper.
Figur 79: Kraftverksplats 10.
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Fågelbestånd och flygekorre: Vid punkttaxeringen noterades 20 par av 13 fågelarter. I fågelbeståndet på platsen
ingick inga fågelarter som är hotade eller kräver särskilt skydd. På platsen finns inga livsmiljöer som lämpar sig
för flygekorrar. Relativ fågeltäthet 318,9 par/km2.
Kraftverk 11
Vindkraftverk 11 placeras öster om Storkärrvägen, väster
om åkrarna i Kanaliden. På byggplatsen för kraftverket
har det ursprungligen funnits ett försumpat område av
MT-typ med granbestånd eller grankärr, men efter kalhuggning har området övergått i ett mycket tätvuxet
plantbestånd av glasbjörk och gran (medelhöjd 1–6 meter) med ett litet inslag av tall. Något egentligt buskskikt
finns inte. Dominerande arter i fältskiktet är blåbär, ekorrbär, lingon, skogsfräken, skogsbräken, klotstarr, brunrör, hallon och mjölkört. På vindkraftverkets byggplats
och där servicevägen till kraftverket ska byggas finns inga
hotade eller fridlysta växtarter och inte heller några skyddade eller hotade naturtyper.

Figur 80: Kraftverksplats 11.

Fågelbestånd och flygekorre: Vid punkttaxeringen noterades 29 par av 13 fågelarter. I fågelbeståndet på platsen
ingick inga fågelarter som är hotade eller kräver särskilt skydd. På platsen finns inga livsmiljöer som lämpar sig
för flygekorrar. Relativ fågeltäthet 314,45 par/km2.
Kraftverk 12
Vindkraftverk 12 placeras mitt emellan åkrarna i Kanaliden och Snodor, intill skogsbilvägen till åkrarna i Snodor.
Kraftverkets byggplats ligger vid korsningen mellan en
skogsbilväg och flera stigar. Omkring finns ett stort kalhugget område med enstaka kvarlämnade aspar. I fältskiktet på kraftverkets byggplats finns bl.a. solöga (smörblomma), ängsklocka, bergsyra, stenhallon, rölleka, vitklöver, blekfryle, ängsskallra, grässtjärnblomma,
revsmörblomma, harstarr, nickstarr, hundstarr och
skogslyst. Dominerande arter på det kalhuggna området
är bl.a. mjölkört och hallon. På vindkraftverkets byggplats
och där servicevägen till kraftverket ska byggas finns inga
hotade eller fridlysta växtarter och inte heller några skyddade eller hotade naturtyper.

Figur 81: Kraftverksplats 12.

Fågelbestånd och flygekorre: Vid punkttaxeringen noterades 29 par av 13 fågelarter. I fågelbeståndet på platsen
ingick inga fågelarter som är hotade eller kräver särskilt skydd. På platsen finns inga livsmiljöer som lämpar sig
för flygekorrar. Relativ fågeltäthet 269,8 par/km2.
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Kraftverk 13
Vindkraftverk 13 placeras mitt emellan Kanaliden och
Flatbergets skogsbilväg. Skogstypen på kraftverkets
byggplats är ung frisk mo av blåbärstyp med gran som dominerande trädslag. Det finns enstaka inslag av tall och
glasbjörk. I buskskiktet finns små glasbjörkar, aspsly, rönn
och lite enbuskar. I fältskiktet på kraftverkets byggplats
finns bl.a. blåbär, lingon, kruståtel, skogsstjärna, ekorrbär, ängskovall, ljung och vårfryle. I markskiktet finns bl.a.
vägg-, kam- och husmossa. Berget ligger mycket nära
ytan, stenar syns här och där. Servicevägen till kraftverket dras huvudsakligen genom grövre gallringsbestånd av
gran i skog av blåbärstyp. På vindkraftverkets byggplats
och där servicevägen till kraftverket ska byggas finns inga
hotade eller fridlysta växtarter och inte heller några skyddade eller hotade naturtyper.

Figur 82: Kraftverksplats 13.

Fågelbestånd och flygekorre: Vid punkttaxeringen noterades 9 par av 4 fågelarter. I fågelbeståndet på platsen
ingick inga fågelarter som är hotade eller kräver särskilt skydd. På platsen finns inga livsmiljöer som lämpar sig
för flygekorrar. Relativ fågeltäthet 127,8 par/km2.
Kraftverk 14
Vindkraftverk 14 placeras vid södra kanten av åkern i Kanaliden. På kraftverkets byggplats finns ett tätt och ungt
granbestånd där det inte finns några inslag av andra
trädslag, frånsett enstaka glasbjörkar. Vegetationstypen
är frisk mo (MT). Buskskiktet har röjts bort. I fältskiktet är
vegetationen mycket sparsam, det finns glest med lingon,
blåbär, vårfryle, skogsbräken, harsyra och skogsstjärna
här och där. På marken finns bl.a. vägg- och husmossa. På
vindkraftverkets byggplats och där servicevägen till kraftverket ska byggas finns inga hotade eller fridlysta växtarter och inte heller några skyddade eller hotade naturtyper.
Figur 83: Kraftverksplats 14.

Fågelbestånd och flygekorre: Vid punkttaxeringen noterades 6 par av 4 fågelarter. I fågelbeståndet på platsen
ingick inga fågelarter som är hotade eller kräver särskilt skydd. På det kalhuggna området söder om byggplatsen
fanns ett revir för törnskata. Törnskatan ingår i fågeldirektivet. På platsen finns inga livsmiljöer som lämpar sig
för flygekorrar. Relativ fågeltäthet 131,6 par/km2.
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Kraftverk 15
Vindkraftverk 15 placeras norr om Hedenvägen, nära
södra delen av åkerområdet Klockarliden. På kraftverkets
byggplats har det ursprungligen funnits granbestånd av
MT-typ på ganska fuktig mark, men efter slutavverkning
finns där nu plantbestånd av tall/glasbjörk (höjd 1–4 m)
med ett litet inslag av gran. I plantbeståndet finns stora
kvarlämnade aspar och storvuxna glasbjörkar här och
där. I buskskiktet finns lite rönnplantor samt enbuskar. I
fältskiktet finns bl.a. blåbär, lingon, kruståtel, vårfryle,
skogskovall, mjölkört, ekorrbär samt även åkerbär på fuktigare platser. På vindkraftverkets byggplats och där servicevägen till kraftverket ska byggas finns inga hotade eller fridlysta växtarter och inte heller några skyddade eller
hotade naturtyper.

Figur 84: Kraftverksplats 15.

Fågelbestånd och flygekorre: Vid punkttaxeringen noterades 26 par av 14 fågelarter. I fågelbeståndet på platsen
ingick inga fågelarter som är hotade eller kräver särskilt skydd. På platsen finns inga livsmiljöer som lämpar sig
för flygekorrar. Relativ fågeltäthet 393,6 par/km2.
Kraftverk 16
Vindkraftverk 16 placeras mitt emellan åkerområdet
Klockarliden och Flatbergets skogsbilväg. På kraftverkets
byggplats finns ett något försumpat område med frisk mo
(MT) och ett grövre gallringsbestånd av utvecklingsklass
3–4. Beståndet är grandominerat, men det finns också inslag av tall (höjd 12–25 m). I buskskiktet finns rönnplantor, riskvistar av glasbjörk, enbuskar och bindvidesnår.
Dominerande arter i fältskiktet är blåbär, lingon, ljung,
klotstarr, ekorrbär, vårfryle och brunrör. På vindkraftverkets byggplats och där servicevägen till kraftverket ska
byggas finns inga hotade eller fridlysta växtarter och inte
heller några skyddade eller hotade naturtyper.
Figur 85: Kraftverksplats 16.

Fågelbestånd och flygekorre: Vid punkttaxeringen noterades 20 par av 10 fågelarter. I fågelbeståndet på platsen
ingick inga fågelarter som är hotade eller kräver särskilt skydd. På platsen finns inga livsmiljöer som lämpar sig
för flygekorrar. Relativ fågeltäthet 274,5 par/km2.
Kraftverk 17
Vindkraftverk 17 placeras mitt emellan Kanaliden och Råmossen, väster om Flatbergets skogsbilväg. På kraftverkets byggplats finns grövre tallplantor (höjd ca 6–8 m) på
torr mo (VT). Det finns ett stort inslag av unga glasbjörkar
och enstaka granar. I buskskiktet finns små glasbjörkar,
rönn och gran. Dominerande arter i fältskiktet är lingon,
kruståtel, klotstarr, skogsstjärna, ljung och ekorrbär. I
bottenskiktet finns väggmossa, kammossa och vågig
kvastmossa. Nära byggplatsen finns ett stort flyttblock.
Servicevägen dras längs en befintlig stig till kraftverket.
På vindkraftverkets byggplats och där servicevägen till
kraftverket ska byggas finns inga hotade eller fridlysta
växtarter och inte heller några skyddade eller hotade naturtyper.
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Fågelbestånd och flygekorre: Vid punkttaxeringen noterades 9 par av 5 fågelarter. I fågelbeståndet på platsen
ingick inga fågelarter som är hotade eller kräver särskilt skydd. I en kärrsänka nära den befintliga stigen fanns
ett järprevir (direktivart). På platsen finns inga livsmiljöer som lämpar sig för flygekorrar. Relativ fågeltäthet
136,2 par/km2.
Kraftverk 18
Vindkraftverk 18 placeras nära Flatbergets skogsbilväg,
öster om Råmossen. På kraftverkets byggplats finns granbestånd på frisk mo (MT). Trädbeståndet utgörs av ett
ganska tätt granbestånd av medelålder med ett glest inslag av enstaka unga glasbjörkar. I buskskiktet växer bl.a.
rönnplantor och små glasbjörkar. Dominerande arter i
fältskiktet är blåbär, skogsbräken, lingon, ekorrbär, vårfryle, harsyra och skogsstjärna. I bottenskiktet finns bl.a.
husmossa, väggmossa, stor björnmossa och i fuktiga sänkor också granvitmossa.
Kanterna kring Råmossen i väster har ett mycket tätt,
ungt granbestånd. Skogsmarken är av ganska näringsrik
OMT/MT-typ. I dikena finns vatten som färgats av rost,
vilket kan vara ett tecken på källpåverkan. Intill dikena
finns också frodig vegetation (bl.a. majbräken, ekbräken,
topplösa, gråal, skogsbräken, praktmossor) som kan tyda
på källförekomst. På vindkraftverkets byggplats och där
servicevägen till kraftverket ska byggas finns inga hotade
eller fridlysta växtarter och inte heller några skyddade eller hotade naturtyper.

Figur 87: Kraftverksplats 18.

Fågelbestånd och flygekorre: Vid punkttaxeringen noterades 11 par av 8 fågelarter. I fågelbeståndet på platsen
ingick inga fågelarter som är hotade eller kräver särskilt skydd. Spillkråkan, som hördes från Flatbergshållet,
ingår i fågeldirektivets bilaga I. Vid västra kanten av Råmossen sjöng en lundsångare (efter punkttaxeringen),
som är en fåtalig häckande art i Finland. På platsen finns inga livsmiljöer som lämpar sig för flygekorrar. Relativ
fågeltäthet 208,0 par/km2.
Kraftverk 19
Vindkraftverk 19 placeras nära korsningen mellan Flatbergets skogsbilväg och skogsbilvägen till Kanaliden,
nordväst om korsningen. På kraftverkets byggplats finns
ett tätt blandat plantbestånd (höjd ca 4–5 m) på frisk mo
(MT). Plantorna består främst av tall, men det finns också
rikligt med glasbjörk, gran, asp, rönn och en. Fältskiktet
innehåller många arter på grund av öppna och slutna
växtplatser: skogsstjärna, ekorrbär, blåbär, bergrör, mjölkört, rödven, vårfryle, bergslok, stenhallon, smultron,
hallon, ängsvial, vårärt och klotstarr. På marken ligger
berget nära ytan. På vindkraftverkets byggplats och där
servicevägen till kraftverket ska byggas finns inga hotade
eller fridlysta växtarter och inte heller några skyddade eller hotade naturtyper.

Figur 88: Kraftverksplats 19.

Fågelbestånd och flygekorre: Vid punkttaxeringen noterades 10 par av 7 fågelarter. I fågelbeståndet på platsen
ingick inga fågelarter som är hotade eller kräver särskilt skydd. På platsen finns inga livsmiljöer som lämpar sig
för flygekorrar. Relativ fågeltäthet 147,7 par/km2.
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Kraftverk 20
Vindkraftverk 20 placeras mitt emellan Flatbergets skogsbilväg och Nedermossens skogsväg, öster om Råmossen.
På kraftverkets byggplats finns ett ungt och tätt blandat
gallringsbestånd/grövre plantbestånd på frisk mo (MT). I
beståndet finns gran, glasbjörk och tall. Buskskiktet är
tätt och består av unga glasbjörkar och granplantor. I fältskiktet växer lingon, blåbär, ekorrbär, skogsstjärna och
kruståtel. I bottenskiktet dominerar väggmossa. Marken
är mycket stenig. På vindkraftverkets byggplats och där
servicevägen till kraftverket ska byggas finns inga hotade
eller fridlysta växtarter och inte heller några skyddade eller hotade naturtyper.
Figur 89: Kraftverksplats 20.

Fågelbestånd och flygekorre: Vid punkttaxeringen noterades 13 par av 7 fågelarter. I fågelbeståndet på platsen
ingick inga fågelarter som är hotade eller kräver särskilt skydd. Efter punkttaxeringen hördes en spillkråka (ingår
i fågeldirektivets bilaga I) norr om platsen. På platsen finns inga livsmiljöer som lämpar sig för flygekorrar. Relativ
fågeltäthet 221,8 par/km2.
Kraftverk 21
Vindkraftverk 21 placeras vid västra kanten av åkerområdet Klockarliden nära den skogsbilväg som leder dit. På
kraftverkets byggplats finns ett tallplantbestånd på torr
mo (VT). I buskskiktet finns unga små glasbjörkar och
bindvide. I fältskiktet finns lingon, vårfryle, krypvide, klotstarr, ljung. I bottenskiktet dominerar väggmossa och
stor björnmossa. På vindkraftverkets byggplats och där
servicevägen till kraftverket ska byggas finns inga hotade
eller fridlysta växtarter och inte heller några skyddade eller hotade naturtyper.

Figur 90: Kraftverksplats 21.

Fågelbestånd och flygekorre: Vid punkttaxeringen noterades 9 par av 5 fågelarter. I fågelbeståndet på platsen
ingick inga fågelarter som är hotade eller kräver särskilt skydd. På platsen finns inga livsmiljöer som lämpar sig
för flygekorrar. Relativ fågeltäthet 172,5 par/km2.
Kraftverk 22
Vindkraftverk 22 placeras norr om Nedermoss skogsväg,
vid den sydöstra kanten av Nedermossen. På kraftverkets
byggplats har ursprungligen funnits ett granbestånd på
frisk mo (MT), men efter avverkning finns där nu ett
mycket tätt plantbestånd av glasbjörk och tall (höjd ca 1–
4 m). Dominerande arter i fältskiktet är blåbär, lingon,
bergrör, mjölkört, kruståtel, skogsstjärna, vårfryle och ekbräken. På vindkraftverkets byggplats och där servicevägen till kraftverket ska byggas finns inga hotade eller fridlysta växtarter och inte heller några skyddade eller hotade naturtyper.
Figur 91: Kraftverksplats 22.
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Fågelbestånd och flygekorre: Vid punkttaxeringen noterades 20 par av 13 fågelarter. I fågelbeståndet på platsen
ingick inga fågelarter som är hotade eller kräver särskilt skydd. Spillkråkan, som hördes på platsen, ingår i fågeldirektivets bilaga I. Från Nedermossen hördes två spovar, en art som Finland har särskilt ansvar för. På platsen
finns inga livsmiljöer som lämpar sig för flygekorrar. Relativ fågeltäthet 254,5 par/km2.
Kraftverk 23
Vindkraftverk 23 placeras öster om Nedermoss skogsväg,
väster om åkern Rörängsviken. På kraftverkets byggplats
finns ett tallplantbestånd (höjd ca 1–7 m) på karg och
bergig karg mo (CT). Marken består av berg som täcks av
lavar. Något egentligt buskskikt finns inte, endast några
granplantor och stubbskott av glasbjörk, asp- och rönnplantor. Dominerande arter i fältskiktet är ljung, kråkbär,
kruståtel och lingon. På vindkraftverkets byggplats och
där servicevägen till kraftverket ska byggas fins inga hotade eller fridlysta växtarter och inte heller några skyddade eller hotade naturtyper.
Figur 92: Kraftverksplats 23.

Fågelbestånd och flygekorre: Vid punkttaxeringen noterades 16 par av 11 fågelarter. I fågelbeståndet på platsen
ingick inga fågelarter som är hotade eller kräver särskilt skydd. På platsen finns inga livsmiljöer som lämpar sig
för flygekorrar. Relativ fågeltäthet 264,5 par/km2.
Kraftverk 24
Vindkraftverk 24 placeras norr om Nedermoss skogsväg,
söder om Gorr-Nedermossen. På kraftverkets byggplats
finns ett kargt plantbestånd av tall/glasbjörk (höjd ca 1–
4 m) på bergig torr och karg mo (CT-VT). Något egentligt
buskskikt finns inte. Dominerande arter i fältskiktet är
ljung, lingon, ängskovall, kruståtel, bergrör och kråkbär, i
bottenskiktet finns bl.a. renlav. På vindkraftverkets byggplats och där servicevägen till kraftverket ska byggas
finns inga hotade eller fridlysta växtarter och inte heller
några skyddade eller hotade naturtyper.

Figur 93: Kraftverksplats 24.

Fågelbestånd och flygekorre: Vid punkttaxeringen noterades 24 par av 13 fågelarter. I fågelbeståndet på platsen
ingick inga fågelarter som är hotade eller kräver särskilt skydd. På platsen finns inga livsmiljöer som lämpar sig
för flygekorrar. Relativ fågeltäthet 368,7 par/km2.
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Kraftverk 25
Vindkraftverk 25 placeras öster om Nedermoss skogsväg,
norr om åkern Rörängsviken. På kraftverkets byggplats
finns ett kargt tallplantbestånd (höjd ca 1–5 m) på bergig
karg mo (CT). På marken finns små bergskullar täckta av
renlav. I buskskiktet finns sly av glasbjörk och asp samt
rönnplantor och enstaka enbuskar. Dominerande arter i
fältskiktet är ljung, lingon, skogsstjärna, kruståtel och
krypvide. På vindkraftverkets byggplats och där servicevägen till kraftverket ska byggas finns inga hotade eller
fridlysta växtarter och inte heller några skyddade eller
hotade naturtyper.
Figur 94: Kraftverksplats 25.

Fågelbestånd och flygekorre: Vid punkttaxeringen noterades 17 par av 11 fågelarter. I fågelbeståndet på platsen
ingick inga fågelarter som är hotade eller kräver särskilt skydd. På platsen finns inga livsmiljöer som lämpar sig
för flygekorrar. Relativ fågeltäthet 251,5 par/km2.
Kraftverk 26
Vindkraftverk 26 placeras väster om Nedermoss skogsväg, nordost om Nedermossen. På kraftverkets byggplats
finns det försumpad torr mo (VT) med främst ett granbestånd av medelålder (höjd ca 5–12 m) med underväxt av
glasbjörk och rönn, också enstaka tallar. I buskskiktet förekommer enbuskar, bindvide och aspsly. Dominerande
arter i fältskiktet är lingon, ljung, kråkbär, blåbär, klotstarr, skogsstjärna. På vindkraftverkets byggplats och där
servicevägen till kraftverket ska byggas finns inga hotade
eller fridlysta växtarter och inte heller några skyddade eller hotade naturtyper.
Figur 95: Kraftverksplats 26.

Fågelbestånd och flygekorre: Vid punkttaxeringen noterades 20 par av 10 fågelarter. I fågelbeståndet på platsen
ingick inga fågelarter som är hotade eller kräver särskilt skydd. På platsen finns inga livsmiljöer som lämpar sig
för flygekorrar. Relativ fågeltäthet 323,8 par/km2.
Kraftverk 27
Vindkraftverk 27 placeras öster om Nedermoss skogsväg,
väster om Lillmossen. På kraftverkets byggplats finns ett
kargt tallplantbestånd (höjd ca 2–5 m) på bergig torr och
karg mo (CT-VT). I buskskiktet finns aspsly, rönnplantor,
bindvide och lite enbuskar. Dominerande arter i fältskiktet är ljung, lingon, ängskovall, kruståtel, krypvide, skogsstjärna och klotstarr. På vindkraftverkets byggplats och
där servicevägen till kraftverket ska byggas finns inga hotade eller fridlysta växtarter och inte heller några skyddade eller hotade naturtyper.

Figur 96: Kraftverksplats 27.
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Fågelbestånd och flygekorre: Vid punkttaxeringen noterades 21 par av 12 fågelarter. I fågelbeståndet på platsen
ingick inga fågelarter som är hotade eller kräver särskilt skydd. På platsen finns inga livsmiljöer som lämpar sig
för flygekorrar. Relativ fågeltäthet 305,5 par/km2.
Kraftverk 28
Vindkraftverk 28 placeras norr om Nedermoss skogsväg,
söder om åkerområdet Nedermossen. På kraftverkets
byggplats finns talldominerad blandskog på torr mo (VT).
Trädbeståndet utgörs av grövre gallringsbestånd av utvecklingsklass 2–3 (höjd 6–13 m). Som underväxt finns
glasbjörk och gran. I buskskiktet förekommer enbuskar,
bindvide och rönnplantor. Dominerande arter i fältskiktet
är lingon, ljung, vårfryle, blåbär, skogsstjärna och kruståtel. Öster om platsen finns en bergsknalle där berget
kommer i dagen. På vindkraftverkets byggplats och där
servicevägen till kraftverket ska byggas finns inga hotade
eller fridlysta växtarter och inte heller några skyddade eller hotade naturtyper.

Figur 97: Kraftverksplats 28.

Fågelbestånd och flygekorre: Vid punkttaxeringen noterades 21 par av 10 fågelarter. I fågelbeståndet på platsen
ingick inga fågelarter som är hotade eller kräver särskilt skydd. På platsen finns inga livsmiljöer som lämpar sig
för flygekorrar. Relativ fågeltäthet 315,0 par/km2.
Vindkraftverk 29
Vindkraftverk 29 placeras intill Nedermoss skogsväg, öster om Högmossen. På kraftverkets byggplats finns tall/granblandskog på frisk mo (MT). Träden är grova och har
delvis timmerdimension. Speciellt många tallar är grova
och storvuxna. Som underväxt i buskskikt finns unga glasbjörkar, rönnar, enar och gråalar. I fältskiktet finns bl.a.
blåbär, lingon, vårfryle och kruståtel. Dominerande art i
bottenskiktet är vägg- och husmossa, i sänkorna finns
bl.a. granvitmossa, stor björnmossa och kammossa. Söder och väster om platsen blir terrängen småningom
mera myrartad torvmo. På vindkraftverkets byggplats
och där servicevägen till kraftverket ska byggas finns inga
hotade eller fridlysta växtarter och inte heller några skyddade eller hotade naturtyper.

Figur 98: Kraftverksplats 29.

Fågelbestånd och flygekorre: Vid punkttaxeringen noterades 13 par av 9 fågelarter. I fågelbeståndet på platsen
ingick inga fågelarter som är hotade eller kräver särskilt skydd. På platsen finns inga livsmiljöer som lämpar sig
för flygekorrar. Relativ fågeltäthet 203,5 par/km2.

Sammanfattningsvis ligger de undersökta byggområdena för kraftverk och servicevägar på
skogsbruksområden som inte har några särskilda naturvärden. Skogen på byggplatserna är huvudsakligen i plantstadiet eller utgörs av unga gallringsbestånd. Höga naturvärden, exempelvis
gamla grova granbestånd eller kärr med inslag av asp fanns inte på de områden som reserverats
för byggnationen. Sådana skulle ha varit viktiga livsmiljöer för många olika organismarter. På
byggområdena finns enligt fältinventeringen inga hotade växtarter eller naturtyper, revir för flygekorre eller revir för fågelarter som kräver särskilt skydd.
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14.4.3.6 Kraftledningsrutter
De planerade kraftledningsrutterna löper huvudsakligen genom skogsmark som präglas av intensivt skogsbruk i olika stadier. Skogsområdena är fragmenterade och det finns bara ett fåtal
större helheter. Skogspartierna i naturligt tillstånd är fåtaliga längs alternativens sträckningar.
Åkrar finns på norra sidan om Ömossa där alternativen B1 och C1 passerar och söder om Västervik där alternativ B2 och C2 passerar. Längs med rutterna B1 och B2 finns åkermark söder om
Dagsmark. Ledningsgatan för B1 och B2 tangerar också åkermark vid Kyrkfallet och Sjökvist samt
vid ådalen i Lappfjärd där den befintliga kraftledningen går. Dessutom passerar alternativ C1
åkermark vid Simonasmossen och C2 går förbi åkermark på södra sidan av Sandvik.
Kraftledningsrutterna B1 och B2 korsar ängsmark vid Niitty på västra sidan om Kyrkfallet, söder
om väg 17017. Vegetationen på ängen är frodig och lummig.
Mossar
Längs de planerade rutterna, eller i deras närhet, finns det flera större mossområden som helt
eller delvis besparats från dränering. Till dem hör Stensmosanneva som finns på östra sidan om
alternativ B2 och norra sidan om C2 samt Stugmossen, som är belägen väster om alternativ B1
och B2. Stensmosannevas dränerade sidor utgörs mestadels av ris-tallmosse och de mellersta,
odränerade delarna består av trädlös fattigmyr. Stugmossen är delvis en naturligt bevarad
mosse, men den är dikad vid kanterna. Kanterna består av ris-tallmosse och de mellersta delarna
utgörs huvudsakligen av starr-fattigkärr utan träd.
Dessutom passerar alternativ C2 norr om Stormossen och ca 250 m av rutten korsar sydspetsen
av Bellasviken. Bellasviken är ett starr-fattigkärr öster om sjön Lilla Sandjärv och söder om Stora
Sandjärv. Starr-fattigkärr är en av södra Finlands hotade naturtyper. I närheten av alternativ C2
finns också mossarna Stormossen, Storbäcksmossen och Isokeidas på 200-400 meters avstånd.
Alternativ C1 passerar nära mossen Pikkujärvenkeidas på norra sidan om sjön Tönijärvis nordöstra sida. Pikkujärvenkeidas är ett naturligt kargt högmossområde, bortsett från dräneringen
längs kanterna. Kanterna utgörs av ris-tallmosse och övergår till lågstarrmosse och tallmosse i
de centrala delarna. Mossens naturliga tillstånd utgörs av fattigkärr med inga eller enstaka träd
samt minerotrofisk lågstarrmosse. Pikkujärvenkeidas klassificeras som en hotad typ av mosse.
Alternativ C1 går genom den dränerade delen och passerar i omedelbar närhet till den öppna
delen av mossen. Pikkujärvenkeidas bildar tillsammans med sjön Tönijärvi en lokalt viktig helhet.
Hotade arter
Längs kraftledningsrutterna förekommer sotnätfjäril (Melitaea diamina). Sedan tidigare känd
förekomst finns längs den befintliga kraftledningen, på norra sidan om ån Storå. Under utredningen gjordes också enstaka observationer av fjärilen vid sträckningsalternativ C2, söder om
Sandvik vid utkanten av en åker.
Förekomst av flygekorre behandlas i Kapitel 14.6. och fåglar i kapitel 14.5.
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B1
B2
C1 och/ja C2
Kabel – Kaapeli
Värdefullt naturområde – Arvokas luontokohde
Skägglav – Partanaava
Fingerbålmossa – Pikkuliuskasammal
Sotnätfjäril - Tummaverkkoperhonen

Figur 99: Naturvärden och hotade arter längs kraftledningsgatorna i söder.
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B1
B2
C1 och/ja C2
Kabel – Kaapeli
Värdefullt naturområde – Arvokas luontokohde
Skägglav – Partanaava
Fingerbålmossa – Pikkuliuskasammal
Sotnätfjäril - Tummaverkkoperhonen

Figur 100: Naturvärden och hotade arter längs kraftledningsgatorna i norr.
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14.4.4 Konsekvenser av vindkraftsparken
De högsta naturvärdena inom projektområdet är koncentrerade till de odikade högmossarna
och figurerna av gammal skog som har lokaliserats under inventeringsarbetet. Dessa områden
är lätta att avgränsa och kan utan större problem undvikas vid planering av vindkraftsparken.
Byggnation och avveckling
Både projektalternativ 1 och 2 medför att en stor mängd skog måsta avverkas längs med nya
och befintliga vägar samt på och runt kraftverksplatser under byggskedet. Yta hårdgörs när befintliga vägar breddas, nya vägar och kranplatser byggs och fundament gjuts. På dessa platser
går den tidigare vegetationen förlorad. Vegetationen kan tillfälligt påverkas av damning och vibrationer under byggnationen, dock inte i så stor skala att den inte kan återhämta sig.
De däggdjur som lever i projektområdet kan, på grund av bullret och den mänskliga aktiviteten,
tillfälligt komma att undvika området under byggnationen. De tar dock ingen fysisk skada av
byggnadsarbetet.
Projektalternativ 1 har i stor mån anpassats efter de kända naturvärden som finns inom området. Den nya serviceväg som planeras mellan kraftverk 11 och 12 passerar genom norra delen
av ett område som enligt naturvärdesinventeringen är bevuxen med gammal skog. Sedan inventeringen genomfördes har dock skogen avverkats längs ett kilformat område där vägen planeras.
Det har därmed inte funnits skäl att ändra vägens sträckning.
På två platser i projektalternativ 1 tangerar befintliga vägar som behöver breddas och/eller förstärkas, partier med gammal skog på ena sidan av vägen. Vägarna kan breddas på ena sidan utan
att naturvärdena kommer till skada.
Även projektalternativ 2 är väl anpassat efter områdets naturvärden, men kraftverksplats 17
ligger i nära anslutning till ett bestånd av vårärt. På tre platser tangerar befintliga vägar som
behöver breddas och/eller förstärkas, partier med gammal skog på ena sidan av vägen. De
skyddsåtgärder som beskrivits för projektalternativ 1 kan tillämpas även här.
I projektalternativ 2 planeras två vindkraftverk (12 och 36) i direkt anslutning till gammal skog
med höga naturvärden. Placeringarna medför att skogen delvis behöver avverkas för att skapa
utrymme åt kranplatser och hinderfria arbetsytor. Detta medför förlust av en naturtyp som är
viktig för den biologiska mångfalden.
På Nedermossen har flera hotade fjärilsarter identifierats. Båda projektalternativen är väl anpassade efter de naturvärden som finns på Nedermossen-Högmossen. Fjärilarna bedöms inte
påverkas negativt under byggnationen av något av alternativen.
Det område med höga naturvärden i form av källflöden, källrännil och näringsrikt kärr som finns
i den södra delen av området är beläget nära kraftverksplats 1 i projektalternativ 1 och kraftverksplats 51 i projektalternativ 2. I projektalternativ 2 dras också en serviceväg genom källområdet. Med nuvarande utformning av alternativen kan påverkan på källområdets mikroklimat
uppstå då avverkningar görs vid byggplatsen. Vägen i alternativ 2 medför också stora förändringar i naturmiljön runt källflödena. För båda alternativen är det önskvärt att justera kraftverkens placering inför den vidare planeringen, t.ex. mot sydost, där det finns ett ungt, talldominerat grövre plantbestånd.
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Drift
Under driften uppstår inga ytterligare intrång i naturmiljön än vad som genererats under byggnationen. Tvärtom kan en del av den undanröjda växtligheten tillåtas att komma tillbaka längs
vägkanter, diken och kranplatsslänter. Längs med avverkade vägkanter skapas med tiden nya
habitat som kan vara gynnsamma för många arter.
Barriäreffekter och kanteffekter uppstår under driften i båda alternativen, men inte i sådan skala
att bevarandestatusen för några hotade arter kommer att försämras.
De däggdjur som lever i projektområdet kommer sannolikt tillbaka när byggnationen är avslutad.
Svenska syntesstudier (Helldin, J.O. m.fl., 2012) har konstaterat att däggdjur inte förefaller påverkas så mycket av ljud som man tidigare trott. Normalt försämras livsbetingelserna för däggdjuren snarare av den ökade mänskliga aktivitet som följer av förbättrad tillgänglighet. Inom
Västerviks projektområde finns dock redan ett utbrett nät av skogsbilvägar. Inga nya infarter till
området tillkommer i samband med projektet. Av denna anledning förväntas inte projektet leda
till någon påtaglig ökning av nöjestrafik, friluftsliv och jakt.
Den bäverkoloni som lever i Snoddiket är starkt beroende av att vattenflödet i Snoddiket förblir
jämn eftersom ingången till boet måste vara belägen under vattenytan. Om dessa kriterier uppfylls finns det inget som försämrar bäverns livsmöjligheter inom projektområdet. I båda projektalternativen ingår nybyggnation av väg över diket vilket ställer extra krav på hänsynsfull byggteknik. Bävrar är orädda djur och bedöms inte påverkas i någon större grad av buller och vibrationer under driften.
Det har i senare skede blivit känt att omfattande utgrävningar av Snoddiket pågår. Utgrävningarna och medföljande jakttillstånd kan innebära en avsevärd påverkansfaktor för bävern. En viss
risk finns för att bävern inte kommer att finnas kvar i Snoddiket när projekt Västervik blir aktuellt
för byggnation.
14.4.5 Konsekvenser av kraftledningen
Konsekvenserna för vegetation och naturvärden längs med kraftledningsrutterna är i alla alternativ relativt låga. Större delen av sträckningarna utgörs av skog, präglad av intensivt skogsbruk
med få naturvärden. Inga värdefulla naturmiljöer bedöms förstöras på grund av ledningsdragningen. Några lokalt värdefulla objekt kommer dock att förändras.
Alternativ B1 och B2 passerar Stugmossen vid Korsbäck. Kraftledningsrutten går över mossens
östra ytterkant där marken är dränerad och påverkar inte mossens naturliga tillstånd. Alternativ
B1 och B2 korsar också ett område med ängsmark, väster om Kyrkfallet. Kraftledningen kommer
att dela området på hälften och skogen som omger ängen avverkas längs ledningskorridoren.
Alternativ C1 passerar nära mossen Pikkujärvenkeidas. Området som används för kraftledningen kommer att löpa i direkt anslutning till den öppna, trädlösa delen av mossen. Detta medför en förändring av det naturliga helhetstillståndet på mossens norra del. Kraftledningen försämrar dock inte det naturliga tillståndet anmärkningsvärt. Ledningen har inte heller någon inverkan på vattenkvaliteten eller vattenbalansen i sjön Tönijärvi.
Alternativ C2 passerar ett flertal värdefulla mossar av vilka Stensmosanneva är den närmast
belägna. Kraftledningsrutten medför inga negativa konsekvenser för mossens tillstånd så länge
stolparna placeras på jordöar längs mossens dikade kant. Ett flertal mossar ligger på 200-400
meters avstånd från kraftledningsgatan i Alternativ 2. Detta avstånd är tillräckligt för att inga
negativa konsekvenser ska uppstå. Kraftledningen i alternativ C2 passerar också över den södra
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spetsen av starr-fattigkärret Bellasviken. Även här gäller att påverkan uteblir så länge stolparna
inte placeras på outdikad mark.
Den mest betydande påverkan som uppstår på naturmiljön är avverkningen av träd längs med
ledningsgatorna. Denna påverkan blir naturligtvis störst längs med de längsta rutterna (B1 och
B2) och minst längs med C1. Konsekvenserna för alternativen B1 och B2 rör i huvudsak samma
objekt eftersom ledningsgatorna till största del sammanfaller med varandra. Längs med alternativ C1 finns det minsta antalet värdefulla naturobjekt.
14.4.6 Konsekvenser av att projektet inte genomförs
I projektalternativ 0 byggs ingen vindkraftspark. Områdets nuvarande situation förblir opåverkad av vindkraft och naturmiljön berörs främst av andra faktorer såsom skogsbruk, jordbruk,
dikning, övrig näringsverksamhet och mänsklig närvaro i naturen. Att projektet inte realiseras
medför också att den potentiella besparingen av koldioxidutsläpp inte kommer till stånd. Projektet får därmed inte möjlighet att bidra till begränsande av klimatförändringarna. Klimatförändringarna kan på sikt medföra negativa effekter på vegetation och naturtyper genom bland
annat förändrade nederbördsmönster, förflyttning av klimatzoner, konkurrerande arter samt
nya virus- och svampsjukdomar.
14.4.7 Skyddsåtgärder
I båda projektalternativen planeras breddning och/eller förstärkning av befintliga skogsbilvägar
där det finns gammal skog på ena sidan av vägen. I samtliga fall är det fråga om mer eller mindre
raka vägar och därmed kan avverkningen längs sidorna av vägen begränsas just här. Vägbreddningen bör planeras så att utökningen av vägkroppen görs i riktning från den gamla skogen.
Under förutsättning att bäverkolonin
som lever i Snoddiket finns kvar eller har
återetablerat sig när projektet går in i
byggnationsskedet, så är djuren beroende av ett jämnt vattenflöde. I båda
projektalternativen ingår nybyggnation
av väg över diket. Den europeiska bäverpopulationen är stark i Österbotten och
Satakunta, men är nationellt klassad som
sårbar, vilket motiverar vissa hänsynsåtgärder. Trumman som läggs över Snodddiket bör ha tillräckligt stor diameter för
att minst samma vattenflöde och djup
ska kunna bibehållas nedströms.

Figur 101: Snoddiket. Foto: Ville Yli-Teevahainen

Om vattenflödet förändras ökar risken att bävern dämmer upp diket eller trumman med eventuella översvämningar av väg, skog och åkermark som följd. Inför vägbyggnationen bör den
eventuella hyddans placering kontrolleras så att den inte förstörs.
För att skydda det värdefulla källområde som finns i södra delen av projektområdet behöver
båda projektalternativen anpassas i den kommande planeringen. Kraftverk 1 i projektalternativ
1 och kraftverk 51 i projektalternativ 2 bör flyttas längre ifrån källområdet. Även servicevägen
som för alternativ 2 planeras genom källområdet bör flyttas.
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14.5

Fågelbestånd

Fågelbeståndet omfattar ett stort antal arter och berörs av ett flertal konsekvensmekanismer.
Avsnitten i det här kapitlet har för enkelhetens skull delats upp i två olika delar; häckande fåglar
och flyttande fåglar. Dessa fågelgrupper beskrivs och bedöms separat. Sammantagna effekter
med övriga vindkraftsprojekt bedöms i samband med flyttande fåglar. Känsliga rovfågelsarters
bon och hönsfåglarnas spelplatser visas av sekretesskäl inte på några kartor i detta dokument.
Materialet har skickats separat till kontaktmyndigheten
14.5.1 Konsekvensmekanismer
Fåglar är en av de djurgrupper som är känsligast vid vindkraftsetablering. Vindkraftens påverkan
på häckande och flyttande fåglar har studerats under långt tid i USA, men på senare tid även i
Europa. Det finns idag en relativt god kunskapsbild över hur fåglar påverkas av landbaserad vindkraft. Olika påverkansfaktorer uppstår under byggnation och drift. De huvudsakliga påverkansmekanismerna beskrivs nedan.
Habitatförluster
Under byggnationen uppkommer störningar i form av buller, trafik och ökad mänsklig aktivitet i
naturen. Men framför allt påverkas fåglarna genom förlust av habitat. När vägar och kranplatser
byggs avverkas skog och ytor hårdgörs vilket leder till att naturliga livsmiljöer försvinner. I de
flesta fall är den yta som påverkas av direkta åtgärder liten i förhållande till hela projektområdets
yta. Men fragmenteringen av habitat ger en negativ påverkan även om den yta som påverkas
direkt av åtgärderna är förhållandevis liten. Habitatförluster och fragmentering kan leda till att
populationstätheten för vissa arter minskar (Rydell, J. m.fl. 2011).
Under drift kan flera typer av effekter uppkomma för fågelfaunan. Indirekta habitatsförluster
kan till exempel uppkomma genom att störningar, kopplade till driften av vindkraftverken, gör
habitatet mindre attraktivt för fåglar. Denna typ av habitatförluster har sannolikt större betydelse än det direkta ianspråktagandet av mark, eftersom en större yta berörs. (Rydell, J. m.fl.
2011)
Kollisioner
I vissa fall kan etablering av vindkraftverk medföra att fåglar kolliderar med rotorbladen. Risken
för kollision varierar mellan olika arter och påverkas bland annat av artens beteende och möjlighet att manövrera i luften. Det specifika sätt som arten eller individen reagerar på, när den
hamnar i närheten av ett vindkraftverk har också betydelse. Fåglar som uppvisar starka undvikandebeteenden har också visat sig ha en relativt låg kollisionsfrekvens (Hötker m.fl. 2006).
Andra faktorer som diskuterats och som kan vara av betydelse för kollisionsfrekvensen är bland
annat vindkraftverkens höjd över marken, förekomsten av ljuskällor, miljön där verken står, säsong och inte minst väder.
Vid bedömning av eventuella konsekvenser av ökad dödlighet till följd av kollisioner med vindkraftverk på populationsnivå är det viktigt att känna till att ett visst antal dödade individer per
år inte får lika stora konsekvenser för alla arter. En relativt liten ökad dödlighet för långlivade
arter med sen könsmognad och långsam reproduktion (generellt sett oftast stora fåglar) kan ha
betydande effekter på populationsutvecklingen (Desholm, 2009). För arter med kort livslängd
och snabb reproduktionstakt blir konsekvenserna på populationsnivå betydligt mindre vid en
motsvarande ökning av dödligheten.
Olika fågelarter uppvisar varierande kollisionsbenägenhet. Den grupp som är känsligast för kollisioner är stora rovfåglar. Rovfåglar är dessutom fåtaliga och reproducerar sig långsamt vilket
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innebär att konsekvenserna på populationsnivå kan bli stora när vindkraftverk placeras olämpligt. Riskerna gäller främst de individer som häckar i närheten av vindkraftverken eftersom häckande fåglar tillbringar mer tid i området än t.ex. flyttande fåglar.
I Tyskland har man sedan 1989 samlat in data över kollisionsdödade fåglar vid vindkraftverk. Där
utgör rovfåglar hela 37 % av alla dödsfall. Den näst största gruppen är tättingar (småfåglar, 27
%), följt av måsfåglar (11 %), duvor 7 % och andfåglar och seglare (3 %). Att tättingar utgör en
stor andel beror till stor del på att de utgör den i särklass talrikaste gruppen av fågelarter. (Dürr,
2010)
Barriäreffekter
Vindkraftverk kan utgöra hinder för fåglars födosökvägar och flyttstråk, vilket ger upphov till så
kallade barriäreffekter. Barriäreffekter uppstår om fåglarna undviker vindkraftverken och flyger
en annan väg. Detta kan naturligtvis leda till att kollisionsrisken minskar, men medför också att
fåglarna måste flyga en längre sträcka och därmed förbrukar de mer energi. Detta kan ha betydelse för vissa arter, inte minst under flytten. I andra fall innebär barriäreffekten endast en liten
justering av färdvägen med minimal förhöjning av energiförbrukningen.
14.5.2 Bedömningsmetoder
Det häckande fågelbeståndet i projektområdet samt fåglar som flyttar via området utreddes
under år 2012 genom fågelkartläggningar och observationer i terrängen. Terrängarbete och rapportering har utförts av Ramboll Finland Oy:s naturkartläggare (specialyrkesexamen) ing. YH
Ville Yli-Teevahainen samt AFM Ismo Nousiainen.
Avsikten med utredningen av häckande arter var speciellt att kartlägga förekomsten av skyddsmässigt viktiga arter inom projektområdet. De arter som med tanke på fågelskyddet är viktigast
bedömdes i det här sammanhanget vara:




De fågelarter som enligt 46 § och 47 § i naturvårdslagen är hotade och särskilt skyddskrävande.
De fågelarter som i klassificeringen av hotstatus för arter i Finland anses vara nationellt
eller regionalt hotade (Rassi m.fl. 2010, Birdlife Finland 2011a).
De arter som finns upptagna i bilaga I till Europeiska Unionens fågeldirektiv (Rådets direktiv 79/409/EEG) och vilkas livsmiljöer medlemsstaterna bör skydda genom specialåtgärder.

Avsikten med utredningen av flyttande fåglar var i första hand att bedöma hur intensiv fågelflyttningen över Västerviks vindkraftsområde är, samt att studera de på området rikligast förekommande arterna och de arter som är särskilt känsliga för kollisioner med vindkraftverk (rovfåglar, tranor, gäss och svanar). På grund av den flacka terrängen och växtligheten samt den
begränsade sikten gällde flyttobservationerna nästan enbart fåglar som flög via projektområdet.
I samband med naturinventeringen av kraftledningsrutterna sommaren 2013 granskades även
förekomsten av känsliga fågelarter översiktligt. Utredningen beskrivs närmare i kapitel 14.5.
Vid bedömning av projektets påverkan på fågelbeståndet har internationell forskning om vindkraftens påverkan på fåglar använts som referensram. Exempelvis har svenska Naturvårdsverkets syntesrapport Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss använts. I denna sammanställs all internationell, relevant forskning på området. I konsekvensbeskrivningen bedöms påverkan på främst hotade arter, arter som tas upp i EU:s fågeldirektiv bilaga I samt arter och
populationer som är särskilt känsliga för vindkraftsetablering. Projektets läge i förhållande till
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etablerade flyttstråk, rovfågelbon och häckplatser granskas. Bedömningen har gjorts av fågelkännare Stefan Johansson, Triventus Consulting AB.
14.5.2.1 inventeringsmetoder Häckande fåglar
De häckande fåglarna i det planerade vindkraftsområdet kartlades under våren och sommaren
2012 genom punkt-, linje- och kartläggningstaxering (t.ex. Koskimies och Väisänen 1988). Det
häckande fågelbeståndet kartlades under 15 olika arbetsdagar i terrängen, varav 8 arbetsdagar
i juni var linje-, punkt- och kartläggningstaxeringar i terrängen och 7 olika dagar/efternätter i
april-maj var kartläggningar av tjäderspelplatser. Utöver terrängkartläggningen skaffades också
information om eventuella stora rovfåglar (hökar, vråkar, falkar, havsörn, fiskgjuse) i projektområdet och i dess näromgivning från Zoologiska museets samt havsörnsgruppens geoinformationsregister. Områdets rovfågelringmärkare har också intervjuats och information om tjädrarnas tidigare spelplatser har erhållits från lokala jägare.
I utredningen av fågelbeståndet användes punkttaxeringsmetoden speciellt för noggrannare
kartläggning av de häckande fåglarna på de platser som planeras för vindkraftverk. Utgående
från resultatet av punkttaxeringen bedömdes dessutom de genomsnittliga fågeltätheterna i den
omedelbara närheten av de planerade platserna för vindkraftverk utgående från artspecifika
hörbarhetsfaktorer (Järvinen 1978, Järvinen & Väisänen 1983). Kraftverksplaceringarna ändrades i hög grad efter de inledande naturutredningarna 2012 och punkttaxeringen uppdaterades
därför sommaren 2013 baserat på de nya positionerna.
I projektområdet gjordes också två linjetaxeringar, den ena 16.6.2013 (linjens längd 6,1 km) och
den andra 18.6.2013 (linjens längd 6,1 km). Genom linjetaxeringen utreddes allmänt vilka arter
som häckar i området. Med ledning av hur rikligt olika arter förekommer i förhållande till
varandra kan man skapa en representativ helhetsbild (Koskimies & Väisänen 1988, Järvinen och
Väisänen 1983).
Utöver punkt- och linjetaxeringar användes också en s.k. tillämpad kartläggningsmetod, där information från projektområdet samlades in om förekomst av framför allt fåtaliga och skyddsmässigt beaktansvärda fågelarter. I den här metoden antecknas endast revir för skyddsmässigt
beaktansvärda och fåtaliga häckande arter på kartunderlag i terrängen, medan vanliga och rikligt
förekommande arters revir inte antecknas.
I början av april samlades information om tjäderspel i terrängen i form av spår av tjädertuppar
som gått omkring, släpat vingarna och lämnat spillning efter sig på sin spelplats. I slutet av april
och början av maj låg tyngdpunkten för kartläggningen av tjäder på observation av själva tjäderspelet och noggrannare avgränsning av spelplatserna.
Förekomsten av nattaktiva arter såsom nattskärra har utretts i projektområdet i samband med
fladdermusinventeringarna under fem nätter i juni–augusti. Då vårflyttningen studerades antecknades också observationer av tidigt häckande arter såsom hackspettar och korsnäbbsarter.
14.5.2.2 inventeringsmetoder Flyttande fåglar
Fåglar som flyttar via projektområdet studerades under vårflyttningen 2012 under sammanlagt
19 dagar 5.4–15.5.2012. Utöver flyttobservationerna räknades de största samlingarna av gäss
och svanar i närområdet bl.a. på åkrarna i Härkmeri, Nojärv och Back, som är de närmaste rastoch födoområdena för de här artgrupperna. Avsikten med utredningen var i första hand att bedöma hur intensiv fågelflyttningen över Västerviks vindkraftsområde är samt att studera de i
området rikligast förekommande arterna och de arter som är känsliga för kollisioner med vindkraftverk (rovfåglar, tranor, gäss och svanar).
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Vårflyttningen studerades främst i projektområdets nordvästra del vid kanten av åkerområdet i
Nojärv. Övriga observationspunkter visas i Figur 102. På grund av den flacka terrängen och växtligheten samt den begränsade sikten täckte flyttobservationerna in nästan enbart fåglar som
flög via projektområdet. Det var inte möjligt att samtidigt observera fåglar som flög utanför utredningsområdet.
Under höstflyttningen studerades fåglarna under sammanlagt 21 dagar 11.9–13.11.2012. Fågelflyttningen studerades då främst från kanten av åkerområdet i Nojärv men enstaka dagar användes också observationsplatser i Storliden, Heden och åkerområdet i Ömossa. Under tranornas främsta flyttdag studerades flyttningen samtidigt i både Nojärv och på åkerområdet i
Ömossa. Detta för att lättare skapa en uppfattning om flyttstråkens exakta riktning.
Under höstflyttningen 2012 pågick samtidigt också observationer för Triventus Wind Power AB:s
vindkraftsprojekt i närheten (Kristinestad Norr, Tjöck; Ramboll 2013). Genom att utnyttja och
analysera materialet från båda områdena skapades en god bild av fåglarnas främsta flyttvägar
under hösten 2012. En grov uppskattning av hur intensiv fågelflyttningen är över området kunde
göras.
Observationerna koncentrerades i möjligaste mån till de intensivaste flyttdagarna. För de observerade arterna antecknades antal individer samt uppgifter om individernas eller flockarnas flyttriktning, på vilken sida de passerade i förhållande till det planerade vindkraftsområdet samt
flytthöjd. Fåglarnas flytthöjd bedömdes på en skala i tre steg:
1. 0–60 m (flytthöjd nedanför den höjd där vindkraftverkens rotorblad rör sig)
2. 60–200 m (den höjd där vindkraftverkens rotorblad rör sig)
3. över 200 m (flytthöjd helt ovanför moderna vindkraftverk)

Figur 102: Observationspunkter under flyttfågelinventering.
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14.5.3 Nulägesbeskrivning
Tack vare mosskomplexet Nedermossen-Högmossen och de insprängda åkerområdena är Västervik projektområde idealiskt för häckande fåglar. Läget nära kusten innebär också att många
fåglar flyttar över eller i närheten av området. På de följande sidorna behandlas fågelfaunan i
och runt projektområdet utifrån inventeringarnas resultat.
14.5.3.1 Häckande fåglar
Större delen av de häckande fåglarna i området utgörs av arter som är typiska för barr- och
blandskogar, däribland t.ex. bofink (Fringilla coelebs), rödhake (Erithacus rubecula), grönsiska
(Carduelis spinus) och lövsångare (Phylloscopus trochilus). De här dominerande arterna utgör ca
60 % av antalet häckande par av olika arter på hela området. Ett mindre antal förekommer av
bland annat trädkrypare (Certhia familiaris), lundsångare (Phylloscopus trochiloides) och
gärdsmyg (Troglodytes troglodytes). Arter som är typiska för frodiga lövskogar, bl.a. trädgårdssångare (Sylvia borin), härmsångare (Hippolais icterina) och svarthätta (Sylvia atricapilla) är betydligt mer fåtaliga och sällsynta än barrskogsarterna i utredningsområdet. Den mest sällsynta
häckande arten som påträffades i området var lavskrika (Perisoreus infaustus).
Det häckande fågelbeståndets medeltäthet i utredningsområdet är enligt linjetaxeringarna cirka
257 fågelpar per kvadratkilometer, vilket är högre än den genomsnittliga fågeltätheten i mellersta Finland och Österbotten (175−200 par/km2, Väisänen m.fl. 1998). Antalet par ökas troligen
av mängden unga plant- och gallringsbestånd av barrträd med ett stort inslag av lövträd, där
antalet par av skogarnas vanligaste fågelarter är som högst. Kantzonerna kring åkrarna inne i
skogen är också ofta näringsrikare än den övriga skogsterrängen och har därför också ett större
fågelbestånd.
Skogshöns
Skogshönsfåglar som observerats i projektområdet är tjäder (Tetro urogallus), orre (Tetrao
tetrix), järpe (Tetrastes bonasia) och dalripa (Lagopus lagopus). Järpe förekommer ganska rikligt
och den påträffades så gott som överallt i projektområdet. Orrspelplatser finns bl.a. på Nedermossen-Högmossen samt på många åkrar i skogsområdet, bl.a. Klockarliden (max. 14 hanar och
4 honor), Nojärv (11 hanar), Storkärret (6 hanar), Kvalpträsket (6 hanar) och södra Storkärret (12
hanar). På Nedermossen-Högmossen trivs också dalripa. Hela fem häckande par påträffades där.
Under utredningen observerades en tjäderspelplats som var i användning norr om Flatberget.
Där fanns åtminstone fyra tuppar. Dessutom noterades antydningar om åtminstone en annan
möjlig spelplats, men något egentligt spel bevittnades inte där, endast enstaka fåglar och spår i
snön.
Rovfåglar
Terrängperioden 2012 var dålig för flera rovfågelsarters häckning, då näringstillgången var dålig
under hela säsongen på grund av liten sorkstam. Säkra häckningar konstaterades för bl.a. ormvråk, som häckar vid projektområdets västra kant. Två andra ormvråksrevir observerades också
söder om Nojärv samt vid norra kanten av Västervik. Revirobservationer under häckningstiden
gjordes också för bl.a. sparvhök, duvhök, bivråk, tornfalk, lärkfalk, havsörn och fiskgjuse. I projektområdet finns ett känt gammalt boträd där duvhök har häckat och där ett konstgjort bo har
byggts. Sommaren 2012 pågick dock ingen häckning i det konstgjorda boet. I ett naturhål hittades under terrängarbetet en pärlugglas bo som hade förstörts på våren.
I de norra delarna av projektområdet finns ett boträd för fiskgjuse ungefär en kilometer från
närmaste planerade vindkraftverk. Under år 2012 konstaterades ingen häckning, men en full-
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vuxen fågel sågs i reviret under häckningstiden. Enligt den här boplatsens ringmärkare/ boplatsgranskare skedde en lyckad häckning i reviret senast år 2008. En annan stadigvarande boplats
för fiskgjuse ligger cirka 1,5 kilometer utanför projektområdet. Närmaste kända boplats för havsörn ligger cirka två kilometer från projektområdet. Närmare information om rovfåglar har av
skyddsskäl getts endast till myndigheterna och den projektansvariga.
Myrmarksfåglar
Det viktigaste och värdefullaste myrmarksområdet beträffande fåglar är Nedermossen-Högmossen, som är outdikad i de mellersta delarna. Typiska myrmarksfåglar som häckar där är åtminstone ljungpipare (Pluvialis apricaria, 4-5 par), ängspiplärka (Anthus pratensis, minst 6 par),
grönbena (Tringa glareola, 6 par), dalripa (5 par) och trana (Grus grus, 2 par). Dessutom hör bl.a.
buskskvätta (Saxicola rubetra) och sånglärka (Alauda arvensis) till de arter som förekommer på
myrmarker. På den öppna mossen har jaktaktivitet observerats hos bl.a. tornfalk (Falco tinnunculus) och lärkfalk (Falco subbuteo) som hör till något revir i närheten. Havsörn observerades
också flera gånger under inventeringsarbetet i omgivningen kring mossen. De övriga myrmarkerna i utredningsområdet är huvudsakligen dikade och har förändrats till torvmoar med tätt
trädbestånd. Mindre mossar som ännu är odikade i de mellersta delarna är bl.a. Högmossen och
Hedmossen vid södra kanten av projektområdet. Myrmarksfåglar som häckar här är främst tranor.
Åkerfåglar
Det finns sparsamt med vidsträckta åkerområden i utredningsområdet. De största och mest vidsträckta åkerområdena finns öster om utredningsområdet (åkrarna i Ömossa) samt i nordväst
(bl.a. Nojärv, Storkärret). Åkerfåglar som förekommer är bl.a. sånglärka, gulsparv (Emberiza citrinella), tofsvipa (Vanellus vanellus) och ängspiplärka. Fåtaliga häckande arter är bl.a. kornknarr
(Crex crex) på Kvalpträskets åkrar samt stenskvätta (Oenanthe oenanthe) och tornfalk (Falco tinnunculus) på åkerslätterna i Ömossa och Nojärv.
Hotade och skyddsvärda arter
Det häckande fågelbeståndet i utredningsområdet för Västerviks vindkraftspark omfattar åtminstone 21 skyddsmässigt beaktansvärda arter, enligt utredningen sommaren 2012. De för fågelskyddet beaktansvärda arter som med tanke på sina krav på livsmiljön förekommer i utredningsområdet är främst arter som är typiska för nordliga barrskogs- och myrmarksområden.
Av de fågelarter som häckar inom Västervik utredningsområde hör ormvråk och bivråk samt
stenskvätta (Oenanthe oenanthe) till de arter som numera är sårbara (VU) på riksnivå i Finland.
Antalet nära hotade arter (NT) som häckar i området är åtminstone 10 (dalripa, tjäder, orre,
pärluggla, fiskgjuse, göktyta, nattskärra, ängspiplärka, lavskrika och rosenfink). Bestånden av
nära hotade arter beskrivs ännu inte som hotade på riksnivå i Finland, men beståndsutvecklingen följs noggrant på grund av den noterade decimeringen.
Arter som på riksnivå är livskraftiga (LC) eller nära hotade kan dessutom i någon del av landet
vara regionalt hotade arter, om det finns en uppenbar risk att de ska försvinna från det området.
Av de arter som häckade i utredningsområdet 2012 klassificeras dalripa, ljungpipare, nattskärra,
tjäder, grönbena och lavskrika numera som regionalt hotade arter (RT) i den Sydboreala zonen
(zon 2a), som omfattar Sydvästlandet och Österbottens kustzon.
Sammanlagt 12 av de arter som ingår i bilaga I till EU:s fågeldirektiv och 7 av de arter som Finland
har särskilt ansvar för inom ramen för det internationella fågelskyddet förekommer enligt inventeringen i utredningsområdet i Västervik. De beaktansvärda arternas revir, frånsett rovfåglarnas
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exakta boplatser och hönsfåglarnas spelplatser, visas i Figur 103. Information om rovfågelrevir
och spelplatser för hönsfågel har av sekretesskäl enbart lämnats till kontaktmyndigheten.
NT = nära hotad
RT = regionalt hotad
DIR = art i fågeldirektivets bilaga I
EVA = art som Finland har särskilt ansvar för
Tabell 22: Beaktansvärda fågelarter i projektet. NT = nära hotad, RT = regionalt hotad, DIR = art i fågeldirektivets
bilaga I, EVA = art som Finland har särskilt ansvar för.

Art

Skyddsstatus

Antal par, ca

Järpe (Bonasa bonasia)

DIR

15-20

Dalripa (Lagopus lagopus)

NT, RT

5

Orre (Tetrao tetrix)

NT, DIR, EVA

-

Tjäder (T. urogallus)

NT, RT, DIR, EVA

-

Trana (Grus grus)

DIR

4

Ljungpipare (Pluvialis apricaria)

DIR, RT

4-5

Grönbena (Tringa glareola)

RT, EVA

6

Ormvråk (Buteo buteo)

VU

1-3

Bivråk (Pernis apivorus)

DIR, VU

0-1

Fiskgjuse (Pandion haliaeetus)

NT, DIR

0-1

Pärluggla (Aegolius funereus)

DIR, NT, EVA

1-3

Nattskärra (Caprimulgus europaeus)

DIR

4

Spillkråka (Dryocopus martius)

DIR

5

Tretåig hackspett (Picoides tridactylus)

DIR, EVA

2-3

Göktyta (Jynx torquilla)

NT

3-5

Ängspiplärka (Anthus pratensis)

NT

10-15

Rödstjärt (Phoenicurus phoenicurus)

EVA

6

Stenskvätta (Oenanthe oenanthe)

VU

1

Törnskata (Lanius collurio)

DIR

3-5

Lavskrika (Perisoreus infaustus)

NT, RT, EVA

1

Rosenfink (Carpodacus erythrinus)

NT

1
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Figur 103: Observationspunkter för beaktansvärda fågelarter i projektområdet.
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Järpe (Bonasa bonasia), DIR
Järpen är en skogshönsfågelart som förekommer speciellt i granskogar eller grandominerade blandskogar med frodig undervegetation. Den trivs dock också ofta på snåriga
platser intill bäckar samt vid skogbevuxna kanter av mossar. Järpe är Finlands rikligast
förekommande hönsfågelart med ett häckande bestånd på ungefär en halv miljon par
(Valkama m.fl. 2011).
I Västervik förekommer järpe i ganska stort antal, speciellt på områden med grova
granskogar samt på dikade torvmoar med stor andel lövträd och i unga gallringsbestånd. Vid terrängkartläggningen noterades sammanlagt åtminstone nio revir för järpe,
men det verkliga antalet revir kan vara det dubbla.

Dalripa NT, RT
I Finland finns de starkaste bestånden av dalripa i norra Lappland och tätheten minskar
mot söder. I allra sydligaste Finland saknas dalripan helt som häckande art. Dalripan
häckar i halvöppna miljöer där det växer björk och vide, exempelvis i bestånd med fjällbjörk, vid kanterna av tallmyrar och mossar samt i kalhyggenas slybestånd. Enligt den
nuvarande klassificeringen av hotstatus är dalripan en nära hotad art (NT), men i Österbottens kustzon (2a) är den regionalt hotad (RT).
Inom myrkomplexet Nedermossen-Högmossen i utredningsområdets norra del har
hela fem par av dalripa observerats. Vid taxeringsrundorna under tidiga morgnar i
april–maj markerade dalripornas hanar sina revir med sitt högljudda ”skratt”. Som
mest hördes tre dalripor samtidigt.

Orre (Tetrao tetrix), NT, DIR, EVA
Orren är en av de arter som typiskt häckar i det boreala barrskogsbältet. Orren föredrar speciellt livsmiljöer i skogarnas skyddande kantzoner. Arten häckar sällan på
öppna mossområden, men snåriga risrika tallmossar och dikade torvmarksområden
hör till artens potentiella livsmiljöer. Det häckande beståndet av orre har liksom för
andra skogshönsfåglar minskat under de senaste årtiondena, uppenbarligen främst på
grund av förändringar i skogsnaturen till följd av skogsbruksåtgärder.
I Västerviksområdet är orren tillsammans med järpen den rikligast förekommande
skogshönsfågeln. Orrar sågs regelbundet under fågelutredningen, speciellt på moarna
kring Nedermossen-Högmossen. Det går dock inte att ange någon numerisk uppskattning av det häckande beståndet. Det är allmänt taget svårt att bedöma beståndet av
skogshönsfåglar vid fågeltaxeringar i maj-juni, då de håller sig gömda och inte bildar
tydliga revir. Orrspelplatser på våren finns bl.a. i de norra delarna av projektområdet
på Nedermossen-Högmossen på de mellersta, öppna områdena av mossen, samt på
många åkrar i skogsområdet, bl.a. Klockarliden (max. 14 hanar och 4 honor), Nojärv (11
hanar), Storkärret (6 hanar), Kvalpträsket (6 hanar) och södra Storkärret (12 hanar). På
Nedermossen observerades också en flygg kull av orre på sensommaren.

Tjäder (T. urogallus), NT, RT, DIR, EVA
För tjäderns beståndsutveckling och den nära hotade artens ställning gäller huvudsakligen samma faktorer som för orren. Avvikande från orren är tjädern dock en betydligt
mera utpräglad skogsfågel som ofta ännu tydligare undviker bl.a. vidsträckta plantskogar och kalhyggen samt jordbruksområden. Liksom för orren går det inte att ge någon
numerisk uppskattning av tjäderbeståndets storlek.
Det starkaste tjäderbeståndet inom projektområdet finns i skogsområdet mellan Flatberget och Storkärret. Där gjordes flera tjäderobservationer och spillning påträffades
under terrängarbetet våren 2012. Åtminstone en aktiv tjäderspelplats hittades under
inventeringen. På spelplatsen fanns åtminstone fyra tuppar, trots att avverkningar
hade pågått i närheten av spelplatsen hela våren. Även ett annat potentiellt spelområde hittades. Där fanns alltid fåglar men något egentligt spel kunde inte bevittnas.
Uppgifter om tjäderspel har samlats i en separat bilaga som har getts endast till den
projektansvariga och till kontaktmyndigheten.
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Trana (Grus grus), DIR
Tranan är en av de arter som är typiska på öppna och halvöppna myrmarker. Den förekommer över så gott som hela landet, med undantag av Lapplands fjälltrakter. Enligt
Naturhistoriska Centralmuseets uppföljningsmaterial har tranbeståndet i Finland, avvikande från många andra myrmarksarter, ökat ganska kraftigt på 2000-talet. Numera
uppskattas det häckande beståndet uppgå till totalt 30 000–40 000 par (Valkama m.fl.
2011). Till tranpopulationen hör dessutom sommartid ett ansenligt antal kringstrykande fåglar som inte häckar (unga fåglar som bildat par men ännu inte häckar).
Tranrevir finns inom projektområdet på alla stora mossfigurer (Nedermossen-Högmossen, Hedmossen, Högmossen) samt på näringsrika våtmarker (bl.a. Småträsken). Speciellt under ruvningstiden gömmer sig tranan noggrant. Därför kan arten undgå att bli
upptäckt under ruvningstiden, i synnerhet om den är skymd i terrängen. Bon har hittats till och med på kalhyggen med fuktig mark samt på fridfulla trädesåkrar, vilket innebär att tranan inte är särskilt krävande i fråga om häckningsplats.

Ljungpipare (Pluvialis apricaria), DIR, RT
Ljungpiparen är en tydligt nordlig art, vars bestånd i allmänhet är tätast på fjällhedarna
i norra Finland. Söder om Lapplands fjälltrakter finns lämpliga häckningsmiljöer främst
på öppna högmossar och aapamyrar med glest trädbestånd. Söder om Lappland påträffas arten ganska rikligt speciellt på de vidsträckta myrmarksområdena i Österbotten. Liksom många andra myrmarksvadare har också beståndet av ljungpipare dock
decimerats betydligt under 1900-talet, i synnerhet i de södra och mellersta delarna av
landet till följd av att dikningen har fått myrmarkerna att beskogas och arealerna med
öppen myrmark har minskat.
I utredningsområdet i Västervik finns lämpliga livsmiljöer för ljungpipare främst på Nedermossen-Högmossen där 4–5 revir observerades under kartläggningarna sommaren
2012.

Grönbena (Tringa glareola), RT, DIR, EVA
Grönbena är en vadare som är typisk för nordliga myrmarksområden. I södra och mellersta Finland häckar den dock också ganska regelbundet bl.a. på näringsrika strandområden vid vattendrag. På myrmarksområden i Österbotten kan grönbenan fortfarande ställvis vara tämligen vanligt förekommande, men utdikningen av myrmarkerna
samt den minskade myrmarksarealen har sannolikt också bidragit till en decimering av
det häckande beståndet av grönbena.
I utredningsområdet i Västervik häckar grönbena åtminstone på Högmossen och Nedermossen. Observationen av en varnande hona på våren gjordes dock inte på själva
mossen utan på ett kalhygge söder om mossen.

Ormvråk (Buteo buteo), VU, D
Ormvråken är en typisk rovfågelsart i skogsområdena i södra och mellersta Finland.
Häckningsbeståndet har dock decimerats betydligt under de senaste 30 åren, i synnerhet i Österbotten (Valkama m.fl. 2011). Ormvråken trivs särskilt i ljusa barr- och blandskogar, om det mellan skogspartierna finns lämpliga åker- och myrmarksområden samt
bl.a. småskaliga kalhyggen där den kan hitta föda.
Under fågelkartläggningarna i utredningsområdet i Västervik under våren och sommaren 2012 observerades tre möjliga ormvråksrevir i den norra, västra och sydöstra delen
av utredningsområdet. I ett av de här reviren hittades ett bo som också producerade
ungar. I de två andra reviren hittades dock inga boplatser i samband med utredningarna utan revirtolkningarna är baserade på lokala honor som observerats i området.
Noggrannare uppgifter om boplatserna har av säkerhetsskäl givits endast till kontaktmyndigheten och den projektansvariga.
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Bivråk (Pernis apivorus), VU, DIR
I Finland förekommer bivråken främst i södra och mellersta delen av landet. De nordligaste häckningsområdena ligger i trakterna av Torneå och Kuusamo. Bivråken trivs i
frodiga och grova barr- och blandskogar. Enligt riksomfattande rovfågelstudier har bivråken kontinuerligt decimerats sedan mitten av 1980-talet. I bedömningen av hotstatus år 2010 ändrades dess klassificering därför från livskraftig direkt till sårbar. Enligt
den senaste bedömningen häckar cirka 3 000 bivråkspar i Finland (Valkama m.fl. 2011).
Vid västra kanten av utredningsområdet observerades en spelande hane i juli, vilket
tyder på ett revir.

Fiskgjuse (Pandion haliaetus), DIR, NT
Fiskgjusen förekommer numera i så gott som hela landet. Beståndet är tätast i de mosaikartade områden med många vattendrag i Insjöfinland. Fiskgjusen är en ödemarksfågel som kräver en tillräckligt fridfull häckningsplats. Den häckar ogärna i omedelbar
närhet av mänsklig bebyggelse. Det häckande beståndet i Finland har numera bedömts
till cirka 1 000 par (Väisänen m.fl. 1998). Det största hotet mot beståndet av fiskgjuse i
Finland har under de senaste årtiondena varit skogsbruket, som leder till att gamla tallar med platt krona, där fiskgjusen gärna häckar, har minskat betydligt i skogslandskapet. Under de senaste årtiondena har fiskgjusen blivit allt mer beroende av konstgjorda bon som byggs av människor.
I utredningsområdet finns ett boträd för fiskgjuse med ett konstgjort bo som står under uppsikt varje år. Under utredningsåret 2012 skedde ingen häckning. Senast en
häckning lyckades i det här boet var 2008. Boplatsens attraktion som häckningsplats
för arten har sannolikt lidit av att en s.k. ”väg på dikesren” har byggts i närheten. Noggrannare uppgifter om boplatserna har getts endast till den projektansvariga och till
kontaktmyndigheten.

Pärluggla (Aegolius funereus), NT, DIR, EVA
Pärlugglan häckar fortfarande ganska regelbundet i nästan hela landet bortsett från
fjällområdena i norra Lappland. Vanligen påträffas arten i mycket olika skogsområden,
så länge det finns tillräckligt med potentiella häckningsplatser (spillkråkshål eller motsvarande) och grova granbestånd där den får skydd och hittar föda. Pärlugglan äter
främst sorkar och artens förekomst varierar mycket mellan olika år beroende på sorkbeståndet.
I utredningsområdet hittades 2012 ett förstört pärlugglebo med ägg i ett spillkråkshål i
en asp som hade lämnats kvar i ett plantbestånd. Pärlugglan häckar troligen så gott
som varje år i utredningsområdet i Västervik. Antalet revir kan dock variera mycket
från år till år.

Nattskärra (Caprimulgus europaeus), DIR
Nattskärran anses vara en typisk art i ljusa tallbestånd på åsar och berg. I en tidigare
bedömning av hotstatus (Rassi m.fl. 2001) klassificerades nattskärran som en nära hotad (NT) art, men i den senaste bedömningen (Rassi m.fl. 2010) konstateras arten vara
livskraftig (LC). Kristinestad är ett starkt häckningsområde för nattskärra. Det totala beståndet av nattskärra i Kristinestadsregionen uppskattades år 2002 till cirka 80 revir
(Nousiainen 2002), som enligt uppskattning finns speciellt på karga områden med tallar på berg i Sidebyområdet. I det närbelägna vindkraftsområdet i Ömossa hittades vid
kartläggningen 2009 cirka 20 revir för nattskärra (Ijäs och Yli-Teevahainen 2010).
Vid kartläggningen i utredningsområdet i Västervik sommaren 2012 observerades fyra
revir för nattskärra, främst vid västra kanten av utredningsområdet, bl.a. på tallåsen
norr om byn Heden samt på den karga ryggen med plantbestånd mellan åkrarna i Storkärret och Kvalpträsket. På det karga bergsområdet Brännskogen norr om utredningsområdet noterades också minst tre revir för nattskärra.
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Spillkråka (Dryocopus martius), DIR
Spillkråkan trivs i gamla barrskogar, men den häckar också regelbundet i grövre ekonomiskogar. Spillkråkan anses vanligen inte vara särskilt störningskänslig utan den har
ofta setts häcka mycket nära bebodda områden, så länge det finns potentiella boträd
och tillräckligt med lämplig föda. Beståndet av spillkråka har ökat under de senaste årtiondena och är nu cirka 30 000–50 000 häckande par (Valkama m.fl. 2011).
I utredningsområdet i Västervik finns det uppskattningsvis 5 revir för spillkråka.

Tretåig hackspett (Picoides tridactylus), DIR, EVA
Tretåig hackspett är en typisk art i gamla granskogar med stor mängd murkna träd. Arten bedöms ha decimerats speciellt i de södra och mellersta delarna av Finland till följd
av effektiverat skogsbruk samt minskningen av gamla skogar. Det nuvarande beståndet
i Finland uppskattas till cirka 20 000–30 000 par (Valkama m.fl. 2011).
I utredningsområdet i Västervik finns tecken på förekomst av tretåig hackspett på två
figurer med gammal skog. Arten håller sig noggrant gömd och bohålet kan lätt undgå
att bli upptäckt. Det är dock mycket sannolikt att arten häckar i litet antal i utredningsområdet.

Göktyta (Jynx torquilla), NT
Göktyta är en typisk häckande art i jordbruksdominerade kulturmiljöer. Den påträffas
dock också regelbundet i fragmenterade löv- och blandskogsområden. Beståndet av
göktyta har dock minskat under de senaste årtiondena, i synnerhet i jordbruksmiljöer,
uppenbarligen till följd av effektiviserat jordbruk och medföljande strukturförändringar
(bl.a. har områden dominerade av murkna träd längs åkerkanterna smalnat).
I utredningsområdet i Västervik noterades tre revir för göktyta på åsen väster om
Kvalpträsket, där det finns lämpliga bohål för göktyta i grova aspar som lämnats kvar i
ett plantbestånd.

Ängspiplärka (Anthus pratensis), NT
Ängspiplärka är en typisk art på olika öppna marker. Den häckar i hela landet på olika
myrmarker och hedar, samt speciellt i landets södra delar också på olika slags ängar
och betesmarker. I bedömningen av arternas hotstatus i Finland (Rassi m.fl. 2010) bedömdes arten vara nära hotad (NT) speciellt på grund av att artens naturmiljöer (myrmarker, fjällhedar) har decimerats (Valkama m.fl. 2011).
I utredningsområdet i Västervik förekommer ängspiplärka speciellt i de mellersta delarna av den odikade Nedermossen-Högmossen. Där fanns åtminstone sex par. I hela
utredningsområdet finns uppskattningsvis 10–15 par av ängspiplärka.

Rödstjärt (Phoenicurus phoenicurus), EVA
I Finland är rödstjärt en typisk art i karga och ljusa tallmoskogar samt på skogbevuxna
åsar. Den påträffas dock också allmänt i närheten av områden med mänsklig aktivitet
såsom i gårdsmiljöer och parker. På myrmarksområden påträffas arten allmänt, speciellt på trädbevuxna tallmossar samt i deras kantområden. Rödstjärten är en hålbyggare
vars häckningsmiljö måste erbjuda tillräckligt med lämpliga bohål som den kan häcka i.
I utredningsområdet är rödstjärt en ganska vanlig häckande art, trots att den inte förekommer speciellt rikligt där.

Törnskata (Lanius collurio), DIR
I Finland häckar törnskata i den södra halvan av landet. I sitt revir behöver den öppen terräng och utsiktsplatser för sin jakt. Typiska miljöer är bl.a. ängar med enbuskar, förbuskade/risbevuxna kalhyggen, förbuskade gamla åkrar och andra halvöppna miljöer. Beståndet har under de senaste åren varit ganska stabilt, cirka
50 000–80 000 par (Valkama m.fl. 2011).
I utredningsområdet i Västervik påträffades tre revir för törnskata i närheten av
plantbestånd, åkrar och kalhyggen.
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Stenskvätta (Oenanthe oenanthe), VU
Stenskvätta förekommer på öppna marker. Den är anpassad till många slags torra,
öppna miljöer. Arten förekommer på steniga områden i fjällen, på åkrar med lämpliga
stenhögar, kala skär ute i havet, vägbankar, kalhyggen, byggarbetsplatser, impediment
m.m. I den senaste bedömningen av hotstatus för olika arter i Finland år 2010 ansågs
stenskvättan vara sårbar, medan den vid föregående bedömning år 2000 var nära hotad. Förekomsten av stenskvätta kan ha påverkats av förändringar i åkerlandskapet
men också av väderförhållandena på övervintringsområdena i Afrika. Det nuvarande
beståndet i Finland uppskattas till cirka 50 000–100 000 par (Valkama m.fl. 2011).
En flygg kull av stenskvätta sågs på sensommaren på åkerslätten i Ömossa intill åkervägen till Rörängsviken. På Nedermossen finns eventuellt också ett revir.

Lavskrika (Perisoreus infaustus), NT, RT, EVA
Lavskrikan förekommer främst i norra Finland. Längre söderut häckar den fåtaligt och
endast ställvis i bl.a. Sydösterbotten. Lavskrikans populationer främst i södra Finland
har decimerats och på många områden har den helt försvunnit. De lämpligaste häckningsmiljöerna för lavskrikan är gamla och täta granskogar där det växer skägglav eller
tagellav. Som häckningsområde duger också barrträdsdominerade blandskogar samt i
norra Finland trädbevuxna myrmarksmiljöer. I den senaste bedömningen av arternas
hotstatus i Finland år 2010 klassificerades arten som nära hotad (NT). Decimeringen av
beståndet av lavskrika anses bero på avverkningen av gamla skogar då skogsbruket har
effektiverats. I Sydösterbotten har lavskrikan undersökts noggrant ända sedan 1974
och områdets bestånd av lavskrika är väl känt (bl.a. Lillandt 2000). De bästa områdena
för lavskrika i Sydösterbotten finns främst norr om axeln Tjöck–Bötom (bl.a. Lillandt
2004). I Kristinestad har beståndet av lavskrika minskat kraftigt och år 2011 hittades
inte ett enda revir i staden.
I fågelutredningen i det undersökta området i Västervik hittades ett lavskrikarevir vid
kanten av ett grovt granbestånd. Där fanns två fullvuxna fåglar och en unge. Observationen är betydelsefull, eftersom inga lavskrikarevir har varit kända i de södra delarna
av Kristinestad under en lång tid.

Rosenfink (Carpodacus erythrinus), NT
I Finland är rosenfinken en typisk häckande art speciellt på jordbruksområden samt
kulturpåverkade öppna områden. Den trivs vanligen i buskagen vid kanterna av nyssnämnda områden samt vid kanterna av bl.a. våtmarksområden.
I utredningsområdet i Västervik är rosenfinken dock en ganska fåtalig häckande art på
grund av barrskogsdominansen samt den obetydliga mängden jordbruksområden. Vid
kartläggningarna noterades en sjungande rosenfink på Kvalpträskets åkerområde nära
Snoddiket. Arten kan eventuellt också förekomma på åkrarna i Ömossa.
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14.5.3.2 Flyttande fåglar
I Sydösterbotten utgör Bottniska vikens strandlinje den viktigaste ledlinjen för fåglarnas flyttning. Längs den flyttar årligen hundratusentals fåglar under både våren och hösten. Andfåglarnas samt måsarnas flyttning vid Bottniska viken sker huvudsakligen över havet, medan deras
antal över fastlandet på våren är systematiskt lägre. Däremot går tättingarnas, tranornas och
dagrovfåglarnas flyttning i Österbotten ofta tydligare över fastlandet, där flyttstråken vanligen
är koncentrerade till närheten av olika ledlinjer (bl.a. åsar, breda åfåror, vidsträckta och låglänta
åkerområden). Fåglarnas flyttstråk kan dock vanligen inte anges som tydliga linjer utan de fördelas ofta över breda korridorer, inom vilka fåglarnas och flockarnas flyttstråk kan variera till
exempel beroende på fågelart eller väderförhållanden. Antalet flyttande fåglar är dock vanligen
störst i flyttstråkets mellersta del och minskar mot flyttstråkets kanter. Vid Bottniska vikens kust
har fågelflyttningen över fastlandet allmänt noterats vara intensivast alldeles i närheten av
strandlinjen och minskar småningom då man kommer längre in över land (bl.a. Pöyhönen 1995,
Tuohimaa 2009, Nousiainen 2008). Flyttstråkets bredd varierar dock mycket på olika områden
och för olika arter beroende på bl.a. strandlinjens form och flyttningens riktning.
Utredningsområdet i Västervik ligger huvudsakligen i ett skogsdominerat område, som närmast
endast cirka fyra kilometer från Bottniska vikens strandlinje. Därför flyger en del av de flyttfåglar
som följer Bottniska vikens strandlinje ganska nära väster om utredningsområdet och delvis
också över det. Speciellt sädgässens, tranornas och svanarnas flyttstråk är fördelat över en
ganska bred sektor också mot inlandet. Det innebär att de här artgruppernas flyttning är omfattande vid utredningsområdet under både vår och höst. Remsan mellan riksväg 8 och Bottniska
vikens kust har i flera utredningar (bl.a. Ramboll 2012a, FCG 2013, Österbottens förbund 2013)
konstaterats vara ett område med intensiv fågelflyttning och många stora artgrupper har sitt
huvudflyttstråk här. Norr om utredningsområdet finns en åkerslätt i nordostlig-sydvästlig riktning i Nojärv. Enligt flyttobservationerna styr den här slätten ganska tydligt flyttningen, i synnerhet på våren. Åkerområdet i Nojärv utnyttjas också som födoområde av framför allt grågäss och
sångsvanar under hela våren och på försommaren. Åkerområdena i nord-sydlig riktning i
Ömossa och Back öster om projektområdet koncentrerar också speciellt småfåglarnas och trastarnas flyttning till kantskogarna kring åkrarna och längs riksvägen.
Nedan redovisas de arter eller artgrupper som flyttade via utredningsområdet i Västervik under
utredningen. I Tabell 23 och Tabell 24 finns sammandrag av vår- och höstflyttningen för de viktigaste artgrupperna.
Tabell 23: Arter/artgrupper som observerades under vårflyttningen 2012. Flyghöjd: 1=under 60 m; 2=60–200 m;
3=över 200 m.

Art
sångsvan
grågås
ospec. grå gås + sädgås
trana
dagrovfåglar (ej havsörn)
havsörn
ringduva
storskarv
små sjöfåglar
vadare
måsar och trutar
tättingar

Antal
324
541
435
444
101
61
1841
195
199
437
3016
6207

Flyghöjd
1
321
405
225
193
69
27
1566
62
117
353
1913
6046

2
3
124
175
133
30
30
259
133
81
84
1017
151
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0
12
35
118
1
4
16
0
1
0
86
10
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Tabell 24: Arter/artgrupper som observerades under höstflyttningen 2012. Flyghöjd: 1=under 60 m; 2=60–200 m;
3=över 200 m.

Art
sångsvan
grågås
ospec. grå gås + sädgås
trana
dagrovfåglar (ej havsörn)
havsörn
ringduva
små sjöfåglar
vadare
måsar och trutar
tättingar

Antal
442
26
666
10632
168
86
10454
160
9
26
55130

Flyghöjd
1
416
0
109
160
101
28
3546
143
9
15
51710

2
26
1
140
2827
37
14
3949
16
0
9
3068

3
0
25
445
7645
30
44
2959
1
0
0
352

Gäss
Under observationerna av vårflyttningen noterades totalt 1049 flyttande gäss. Ungefär hälften
av de artbestämda gässen var grågäss (Anser anser) 541 stycken. Den andra hälften var sädgäss
(Anser fabalis) samt grå gäss som inte kunde artbestämmas (435 st.). På våren sågs dessutom
en flock med 73 vitkindade gäss (Branta leucopsis). Grågässens flyttning vid Bottniska vikens kust
sker i allmänhet tydligare än för sädgässen i närheten av strandlinjen, medan antalet grågäss
som flyttar över inlandet i allmänhet är mindre (bl.a. Tuohimaa 2009). Grågässens ganska stora
andel av observationsmaterialet förklaras delvis av att grågäss dagligen flög mellan övernattningsplatserna vid kusten och födoområdena på åkrarna i Nojärv. Gåsflyttningen var intensivast
i början av observationsperioden; den 5.4 sågs 290 gäss och den 15.4 sågs 158 gäss. Observationerna av gåsflyttningen gav ingen heltäckande bild, eftersom ett stort antal gäss hade flyttat
norrut redan i mars, innan observationerna startade. Utgående från observationerna kan man
dock konstatera att gåsflyttningen var livlig vid observationsplatserna på våren. Gässen flög på
ganska låg höjd under våren. Ungefär 67 % av de observerade fåglarna flög på mindre än 60
meters höjd dvs. under den höjd där risk för kollision med vindkraftverk föreligger. Cirka hälften
av sädgässen flög på en höjd där kollisionsrisk föreligger. Största delen av sädgässen kommer till
Sydösterbotten från födoområden i Sverige och flyger då rakt över Bottenhavet. En del av gässen
anländer söderifrån från Björneborgshållet. Åkrarna i Sydösterbotten, speciellt åkrarna i Härkmeri, Lålby och Perus i Kristinestad, är ett viktigt rastområde för sädgässen under vårflyttningen.
Tusentals gäss stannar där för att vila (Nousiainen 2008).
Under höstflyttningen sågs 694 gäss av vilka största delen, 666 individer, var sädgäss eller gråa
gäss som inte kunde artbestämmas. I september sågs bara 26 grågäss, eftersom största delen
av flockarna med grågäss gav sig iväg redan i slutet av augusti efter att andjakten börjat. Dessutom sågs två kanadagäss den 16.9. Gässens flytthöjd på hösten var betydligt högre än på våren.
Största delen (64 %) av de flyttande gässen flög ovanför vindkraftverkens maximihöjd (över 200
meter).
Sångsvan
Under vårobservationerna i Västervik 2012 sågs 324 sångsvanar av vilka närmare hälften var
fåglar som landade på åkrarna i Nojärv eller i deras närhet eller flög upp därifrån. Sångsvanarna
liksom sädgässen flyttade verkligen tidigt våren 2012, vilket innebär att många svanar redan
hade flyttat i mars innan flyttningen började studeras. Alla artbestämda svanar i observationsmaterialet var sångsvanar (Cygnus cygnus). Det är känt att sångsvanarna flyger på mycket låg

172

Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraftspark Västervik

höjd och under flyttobservationerna var det endast tre fåglar av 324 som flög på högre höjd än
60 meter.
Svanarnas höstflyttning i Österbotten startar ofta mycket sent, då vattendragen fryser till. De
största antalen svanar i Österbotten ses ofta i november, då man kan observera upp till flera
tusen flyttande svanar på en enda dag vid Bottniska vikens kust (bl.a. Tuohimaa 2009, Hertteli
m.fl. 2011). Vid observationerna i Västervik på hösten sågs sammanlagt 442 sångsvanar. Flest
observationer gjordes den 26.10, då 150 sångsvanar flög över området. Sångsvanarna flög också
på ganska låg höjd på hösten. Ungefär 94 % av de observerade fåglarna flög på mindre än 60
meters höjd dvs. nedanför den höjd där risken för kollision med vindkraftverken är störst.
Sångsvanarnas främsta flyttstråk i Sydösterbotten går framför allt längs Bottniska vikens strandlinje och sprids i någon mån in mot fastlandet. Under vårarna samlas betydande mängder rastande svanar bland annat på åkerområdena i Härkmeri, Lålby och Perus i Kristinestad. En del av
de anländande sångsvanarna under våren kommer rakt över havet från Sverige liksom sädgässen. På höstarna går svanarnas flyttning mer än på våren ännu närmare Bottniska vikens kust
alldeles vid strandlinjen.
Trana
Under observationerna av vårflyttningen i utredningsområdet i Västervik noterades totalt 444
flyttande tranor. Under observationsdagarna på våren råkade ingen särskilt påtaglig massflyttning av tranor inträffa. Som mest kom man upp i en flyttsumma på bara drygt hundra tranor
t.ex. den 19 och 23.4. Tranornas vårflyttning sker på betydligt lägre höjd än höstflyttningen. Ungefär 43 % av de observerade tranorna vid vårflyttningen flög på en höjd mindre än 60 meter,
på den höjd där kollisionsrisk föreligger flög cirka 30 % och återstående 27 % flög helt ovanför
kraftverken.
Vid höstflyttningen lyckades man vara på plats under de främsta flyttdagarna. Under den bästa
flyttdagen 24.9 pågick observationer både i Nojärv och på åkrarna i Ömossa. Under höstobservationerna noterades sammanlagt 10 632 tranor av vilka hela 8 624 sågs den 24.9. Antalet omfattar observationerna i både Ömossa och Nojärv och kan därför i någon mån omfatta samma
fåglar som setts från båda platserna. Under hösten flyttade tranorna på hög höjd. Cirka 72 % av
alla observerade tranor flög på mer än 200 meters höjd och endast cirka 27 % flög på en höjd
där risk för kollision med vindkraftverken förelåg. Tranornas flyttning hösten 2012 var intensivast på området mellan riksväg 8 och kusten. Enligt observationerna samtidigt i Ömossa och
Nojärv minskade flyttaktiviteten betydligt redan några kilometer öster om riksväg 8. Till exempel
i utredningsområdet i Tjöck sågs samtidigt den 24.9 endast cirka 2200 flyttande tranor under
dagen (Ramboll 2013). Enligt de samtidiga observationerna på åkrarna i Ömossa (nära riksväg 8)
och i Nojärv var tranornas flyttning livligare i Nojärv än nära riksväg 8 eller öster om riksvägen.
Tranornas flyttning i Österbotten under våren är vanligen spridd över en ganska bred sektor, där
Bottniska vikens strandlinje, åkrarna i Närpes ådal och Söderfjärdens åkerområde utgör något
slags koncentrerande element under flyttningen. Tranorna flyttar i allmänhet på ganska hög
höjd, och därför påverkar vindförhållandena och den rådande vindriktningen var flyttstråket går,
speciellt över inlandet. Under flygningen utnyttjar tranorna stigande, varma luftströmmar, som
i allmänhet förekommer mera i inlandet än alldeles i närheten av kusten. Riksväg 8 och området
väster om vägen har redan i flera år konstaterats vara huvudflyttstråk i väster för tranor på höstarna. Projektområdet i Västervik hör också till det här området.
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Dagrovfåglar
Under våren 2012 var dagrovfåglarnas flyttning livlig i Västerviksområdet. Totalt 162 flyttande
rovfåglar noterades under våren. Under den bästa flyttdagen 15.4 flyttade 33 dagrovfåglar. Flest
anteckningar i observationsmaterialet fick havsörnen, som observerades 61 gånger. En del av
observationerna gällde sannolikt det lokala häckande beståndet, då det ibland är omöjligt att
skilja på flyttande respektive lokala havsörnar. Under observationerna på våren sågs dessutom
31 fjällvråkar, 19 ormvråkar (i antalet ingår även individer som inte kunde artbestämmas), 15
sparvhökar, 13 fiskgjusar, 10 tornfalkar, 5 duvhökar, 2 stenfalkar, 2 bruna kärrhökar och 2 lärkfalkar samt 1 pilgrimsfalk och 1 brun glada. En del av observationerna av andra arter kan ha gällt
lokala, häckande individer som det ibland var svårt att skilja från flyttande fåglar. Rovfåglarnas
flyghöjd varierade mycket, men ungefär hälften (49 %) av observationerna av havsörnar och
cirka 30 % av övriga rovfåglar gällde fåglar som flög på den höjd där vindkraftverkens rotorblad
rör sig.
Vid flyttobservationerna under hösten sågs 254 dagrovfåglar av vilka 86 gällde havsörnar. Även
under hösten var havsörnen den vanligast observerade rovfågelsarten. Den näst vanligaste rovfågelsarten var fjällvråk med 61 observationer. Havsörn och fjällvråk utgjorde alltså även under
hösten de två vanligaste rovfågelsarterna, vilket var väntat eftersom båda arternas främsta flyttstråk går nära kusten. Överraskande många blåa kärrhökar sågs; 27 observationer, vilket förklaras av att vissa individer stannade kvar på åkrarna i Nojärv för att jaga. Av falkfåglarna var tornfalken som väntat vanligast med 24 observationer, medan antalet lärkfalkar och stenfalkar något
överraskande endast observerades en av vardera. Även av pilgrimsfalkar sågs bara fyra stycken.
Vanligt förekommande var också duv- och sparvhök (17 respektive 15 individer). Ormvråkar (inklusive individer som inte kunde artbestämmas) observerades 9 stycken och av bivråk endast
en. Enstaka observationer gjordes av bl.a. kungsörn (3 observationer), fiskgjuse (2 observationer) och stäpp-/ängshök (1 observation). Under den bästa flyttdagen 24.9 sågs 50 rovfåglar.
Under hösten flög dagrovfåglarna på ganska låg höjd. Cirka 60 % av observationerna var på
mindre än 60 meters höjd och endast cirka 22 procent flög på den höjd där risk för kollision
föreligger. Havsörnen flög högre än andra arter, cirka 64 % av observationerna gällde fåglar som
flög på högre höjd än 200 meter.
Vanligen fördelas rovfågelflyttningen i södra och mellersta Finland över en mycket bred front,
vilket minskar antalet rovfåglar som observeras på enskilda observationsplatser speciellt i inlandet på våren (bl.a. Pöyhönen 1995). Också i Västerviksområdet sprids rovfågelflyttningen sannolikt över en ganska bred sektor och det går inte att fastslå något tydligt flyttstråk i området.
Antalet flyttande havsörnar och fjällvråkar ökar i allmänhet då man rör sig från inlandet mot
kusten och flyttningen är som intensivast i närheten av strandlinjen.
Storskarv
Under vårflyttningen observerades sammanlagt 195 storskarvar. Den 15.4 sågs en flock med 110
fåglar som flög över projektområdet. Samma dag sågs också andra mindre flockar. Storskarvarnas främsta flyttstråk går nära kustlinjen och mera på havssidan, där arten numera är mycket
synlig, men ibland ses flyttande storskarvar också över inlandet. Under höstflyttningen sågs inte
en enda storskarv. Flyttande storskarvar flyger på varierande höjd, på en höjd där kollisionsrisk
föreligger och nedanför.
Små sjöfåglar, vadare och måsar
Våren 2012 sågs 199 stycken fåglar som klassificeras som små sjöfåglar. Nästan hälften (47 %)
av dem var gräsänder och cirka 29 % var storskrakar. Andra sjöfåglar som noterades var bl.a.
knipa, kricka, bläsand och smålom. De observerade sjöfåglarnas flyghöjd var mycket låg, till
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största delen (56 %) under 60 meter. Bara den enda observerade smålommen flög på mer än
200 meters höjd. Under hösten sågs 160 sjöfåglar. De flesta av dem (102 individer) var gräsänder.
Under våren sågs sammanlagt 437 vadare av vilka största delen var tofsvipor (242 st), ljungpipare (102 st), storspovar (69 st) och grönbena (11 st). Enstaka fåglar av bl.a. gluttsnäppa och
skogssnäppa, brushane, större strandpipare och myrspov noterades. Största delen (79 %) av vårens observationer gällde fåglar som flög på låg höjd, mindre än 60 meter över markytan. Under
hösten sågs vadare endast sporadiskt; åtta ljungpipare och en dubbelbeckasin. Vadare ger sig
typiskt iväg redan tidigt på sensommaren och början av hösten då flyttobservationerna normalt
ännu inte är särskilt aktiva. Observationerna av vadarflyttningen försvåras dels av att artens
flyttning, speciellt på hösten, fördelas över en mycket lång period och dels av att flyttningen
också sker nattetid. Speciellt för vadare kan dessutom flytthöjden variera mycket beroende på
väderförhållandena. Då kan möjligheterna att urskilja dem variera mycket mellan olika observationstider. Största delen av vadarnas och även grönbenans flyttstråk går över havet och skärgården och inte över fastlandet.
Den and- och vadarflyttning som ses i Finland sker främst i kustområdena och skärgården samt
i inlandet vid de största vattenlederna. Över landområdena sker dessa arters flyttning däremot
i allmänhet på mycket hög höjd, vilket ofta i praktiken gör det omöjligt att studera den här flyttningen. And- och vadarflyttningen kan vanligen studeras bäst i mulet väder eller i svag motvind,
för då koncentreras flyttningen till närheten av ovannämnda vattenleder och flyttningen sker på
lägre höjd så att fåglarna lättare kan iakttas. Nedermossen-Högmossen i den norra delen av projektområdet kan erbjuda möjliga rastplatser för vadare.
Under vårflyttningen sågs 3016 måsfåglar. De flesta av dem flyttade den 15.4. Då räknades 2049
måsar och trutar. Största delen av dem var skrattmåsar (2002 st) som flög över området. Andra
måsar och trutar som observerades var bl.a. gråtrut (137 st), fiskmås (855 st), havstrut (2 st) och
silltrut (10 st). Då flyttningen studerades på hösten sågs nästan inga måsar och trutar, endast 36
gråtrutar noterades i området. Kristinestads kust är känd för stora massflyttningar av mås- och
trutfåglar. Speciellt skrattmåsar har noterats i tiotusental under de bästa flyttdagarna. Måsarnas
och trutarnas flyttning är intensivast just vid kusten och över skärgården och minskar snabbt
längre inåt land. I Västerviksområdet kan mås- och trutflyttningen dock tydligt ses. Måsarna och
trutarna flög främst på en höjd som låg under vindkraftverkens rotorblad (63 %).
Duvor
Duvflyttningen i Västerviksområdet var ganska spridd, men den intensivaste flyttningen skedde
alldeles i början av observationsperioden den 5.4, då cirka 500 flyttande ringduvor noterades.
Det totala antalet flyttande duvor under vårobservationerna var 1841. De största flockarna bestod av 60–65 individer. Största delen av de artbestämda duvorna var ringduvor. Endast sex individer identifierades som skogsduvor. Ringduvornas vårflyttning är jämfört med höstflyttningen
spridd över en bredare sektor och är inte lika koncentrerad till närheten av kusten som på hösten.
Vid höstflyttningen sågs 10454 duvor. Största delen av dem var ringduvor och endast fem var
skogsduvor. Duvorna hade tre intensiva flyttdagar: 24 och 25.9 samt 8.10. Under dessa dagar
flyttade 77 % av alla noterade ringduvor (7992 st). Dagssummorna blev över 4000 individer den
25.9. Under motsvarande tre huvudsakliga flyttdagar på utredningsområdet i Tjöck sågs 845 individer (Ramboll 2013). Ringduvornas flyttning i Sydösterbotten är som intensivast i området
mellan riksväg 8 och kusten. Under de bästa flyttdagarna på hösten har man noterat flyttningssummor på hela 16 000 ringduvor vid kusten (Nousiainen 2008).
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Tättingar
I utredningsområdet i Västervik var tättingflyttningen (inkl. trastar och kråkfåglar) under våren
allmänt taget måttlig under observationsdagarna. Antalet flyttande fåglar per dag var vanligen
300–700 individer. Som mest sågs över 1300 individer den 20.4. Under vårflyttningen noterades
sammanlagt cirka 6200 tättingar. Under höstflyttningen var antalet tättingar naturligtvis betydligt högre än på våren. Dagssummorna under hösten blev i genomsnitt 2000–3000 individer och
under de bästa dagarna över 12 000 fåglar. Vid observationerna av höstflyttningen iakttogs sammanlagt över 55 000 småfåglar. Karakteristiskt för hösten 2012 var det stora antalet bärätande
fåglar. Till exempel var antalet sidensvansar hela 8235 stycken (under de tre bästa dagarna sågs
närmare 7000 individer), trastar närmare 17 000 och tallbitar 67 stycken. Andra artgrupper som
sågs i stort antal var finkfåglar (ca 8600 individer) och kaja (3123 individer).
Tättingflyttningen över landområdena sker över en ganska bred front, som dock i Sydösterbotten är tydligt koncentrerad till Bottniska vikens strandzon och annanstans i Österbotten till närheten av stora vattenområden. Kristinestads kust i närheten av strandlinjen samlar stora mängder småfåglar under flyttningen. Under de bästa flyttdagarna har det uppskattats att över
100 000 småfåglar flyttar under den livligaste flyttruschen (Nousiainen 2008). Den synliga tättingflyttningens intensitet och antalet flyttande fåglar är också mera beroende av vädret än för
större arter. Vädret påverkar speciellt tättingarnas flytthöjd. Speciellt vid klart väder och medvind stiger tättingflyttningen ofta till hög höjd. Därför är det svårt att göra detaljerade observationer och bedömningarna av totalantalet flyttande fåglar blir sannolikt mindre än det verkliga
antalet flyttande fåglar. Dessutom utgör nattflyttningen för vissa tättingarter en stor andel, vilket innebär att det inte går att iaktta dem vid normala flyttobservationer. I utredningsområdet
styrs småfågelflyttningen speciellt av åkerområdena i Nojärv i norr och åkerområdena i Ömossa
öster om utredningsområdet.
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Antalet fåglar som flyttar över Västervik bör sättas i relation till andra platser längs kusten. I
Tabell 25 visas därför resultatet av två vårflyttningsinventeringar i Pörtom och Blomträsk 2012.
Tabell 25: Antal fåglar som noterats under vårflyttningen på olika platser i Österbotten våren 2012. Källor: (Pörtom:
Ramboll 2012b; Blomträsk: FCG 2013).

Antal observationsdagar
Gäss
Sångsvan
Trana
Rovfåglar (ej havsörn)
Havsörn
Ringduva
Tättingar

Västervik
(Nojärvi)

Pörtom

Blomträsk

21
1049
324
444
101
61
1841
6207

16
1264
257
801
65
6
979
3491

15
1922
799
1515
60
34
728
50
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Rast- och födoområden
I Kristinestad är åkerområdena i Lappfjärd, Härkmeri, Lålby och Perus mycket viktiga rastområden för bl.a. gäss och sångsvanar, speciellt under vårflyttningen. På dessa åkrar har man under
de bästa dagarna de senaste vårarna kunnat se cirka 3000 sångsvanar, 2000–3000 sädgäss, närmare tusen grågäss och mer än hundra spetsbergsgäss (Suupohjan lintutieteellinen yhdistys
2012) (Ornitologiska förening i Sydösterbotten). Åkrarna i Lålby och Härkmeri hör till de internationellt värdefulla fågelområdena i Finland. Områdena hör också till FINIBA (värdefullt fågelområde av riksintresse). Ovan nämnda viktiga rastområden ligger 7–18 kilometer norr om projektområdet i Västervik, se Figur 104.

Figur 104: De viktigaste rastområdena för gäss och svanar (svart avgränsning) ligger norr om utredningsområdet på
åkrarna i Härkmeri och Lappfjärd.

I Tabell 26 visas en sammanställning av de största antalen rastande sångsvanar, sädgäss, grågäss
och spetsbergsgäss på åkrarna i närheten av utredningsområdet 5.4–14.5.2012. De största fågelsamlingarna noterades på åkrarna i Härkmeri, där ca 250 sädgäss, 500 grågäss samt knappt
tusen sångsvanar noterades. Även på åkrarna i Back samlades ett hundratal sädgäss. Åkerområdena i Nojärv och Storkärret vid norra och västra kanten av utredningsområdet utnyttjas som
födoområden främst av lokala grågäss. De kommer dit från övernattnings- och häckningsplatserna vid kusten på morgonen. Dessa åkrar utgör inga viktiga rastområden för gässen under
flyttningstiden eftersom de flyttande fåglarna tar sikte på ”gåsåkrarna” i Lappfjärd.
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Tabell 26: Antalet rastande fåglar på vissa åkerområden våren 2012. I tabellen är Ggyg = sångsvanar, Aans = grågäss,
Abra = spetsbergsgäss, Afab = sädgäss.

2012-04-05
2012-04-09
2012-04-12
2012-04-15
2012-04-18
2012-04-19
2012-04-20
2012-04-22
2012-04-23
2012-04-24
2012-04-26
2012-04-27
2012-04-29
2012-05-07
2012-05-09
2012-05-14

Nojärv
Ggyg Aans
4
2
18
34
5
6
2
13
7
6
8
17
4
8
24
7
11
23
28
8
6
31
5
49
21
76
42

Ggyg
933
476
209
18
-

Härkmeri
Aans Abra
490
16
308
8
8
0
4
-

Afab
105
254
16
4
-

Back
Ggyg Afab
24
108
6
89
-

Storkärret
Ggyg Aans
3
64
28
6
-

Naturabedömning för Etapplandskapsplan 2
I samband med upprättandet av etapplandskapsplan 2 om förnybara energiformer i Österbotten
har en Naturabedömning gjorts som innehåller omfattande utredningar av bland annat flyttfågelstråk i Österbotten. Varje vindkraftsområde har också värderats utifrån flyttfågelperspektiv.
Eftersom projektet delvis sammanfaller med vindkraftsområdet Västervik i planförslaget finns
viktig information att ta hänsyn till i naturabedömningen.
Enligt den fågelutredning som gjorts som bakgrundsutredning för landskapsplanen utgör den
österbottniska kusten ett flyttstråk av stor nationell betydelse för många fågelarter. Havet
tvingar många landfåglar mot kusten under flyttningen och på motsvarande sätt tvingar fastlandet sjöfåglarna mot strandlinjen. Fågelströmmarna är som tätast över de öppna kustavsnitten
och skärgården splittrar flyttningen över ett större område. På fastlandet är fågeltätheten betydligt mindre redan på några tiotal kilometers avstånd från stranden.
I naturabedömningen presenteras kartor över var olika arters flyttstråk är koncentrerade. Från
dessa kan slutsatsen dras att flera olika arter som anses vara känsliga för vindkraftverk flyttar
över stråk som helt eller delvis innefattar projektområdet.
Projektområdet är beläget mitt i sångsvanens, tranans och sädgåsens huvudsakliga flyttstråk genom Sydösterbotten och i den östra delen av havsörnens och grågåsens huvudsakliga flyttstråk.
Skrattmåsens huvudsakliga flyttstråk delar projektområdet i mitten och en mycket liten andel
flyger över den östra sidan. Fågelutredningarna visar också att de tätaste koncentrationerna av
sjöorre, storskarv, lomfågel, ejder, och knölsvan flyttar närmare kustremsan och berörs därmed
inte av projektet.
De beräkningar som har gjorts i naturabedömningen visar att om samtliga vindkraftsområden i
planen bebyggs, vilket i och för sig är ytterst osannolikt, så är dödligheten till följd av kollisioner
störst för svan och sädgås, med ca 70-180 kollisioner per år och art.
Avseende det enskilda vindkratsområdet Västervik kan beräkningarna i naturabedömningen
inte rakt av översättas till projektet, eftersom projektet täcker en större yta än området i planförslaget. Å andra sidan utgår förslaget från att det ryms 30-40 vindkraftverk inom planområdet,
vilket är ungefär samma antal som ingår i projektet men på en större yta. Sammantaget kan
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