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konstateras att en större yta berörs än i planförslaget, men att vindkraftverken i alla fall i projektalternativ 1 är placerade betydligt glesare än vad som antagits i planen.
I naturabedömningen sammanfattas planområdet Västervik som mycket riskkänsligt främst med
avseende på trana, sångsvan och gäss. Området ligger inom en ”flaskhals” där flyttstråken trängs
ihop till följd av att skärgård saknas utanför Sideby. Enligt kollisionsmodellen skulle 3-7
sångsvanar årligen kollidera med vindkraftverk. Även havsörnen lyfts fram som en art i riskzonen
vid Västervik, men kollisionsrisken för örn är främst koncentrerad till häckande fåglar.
14.5.3.3 Fågelbestånd längs kraftledning
Längs med de planerade kraftledningsalternativen finns ingenting som tyder på förekomst av
bon från större rovfåglar.
En översyn har gjorts av potentiella tjäderspelsplatser längs med kraftledningsalternativen. En
fastighetsägare har lämnat in uppgifter om att det finns spelplatser och betesområden för tjäder
där rutterna B1/C1 och B2 tidigare gick ihop vid Palokallio. Enligt meddelandet är dessa platser
av stor betydelse för tjäderpopulation i området. Uppgifterna bekräftades i samband med ett
fältbesök i september 2013. Rutternas sträckning har senare ändrats till följd av informationen
om tjäderområdet. Tjäderspelplatsernas läge lämnas av sekretesskäl separat till kontaktmyndigheten.

180

Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraftspark Västervik

14.5.4 Konsekvenser av vindkraftsparken
14.5.4.1 Häckande fåglar
Det häckande fågelbeståndets medeltäthet i projektområdet är högre än den genomsnittliga
fågeltätheten i mellersta Finland och Österbotten. Ca 60 % av alla häckande par i området utgörs
av vanliga barr- och blandskogsarter som bofink, rödhake, lövsångare m.fl. Ingen större tonvikt
läggs vid dessa arter i konsekvensbedömningen eftersom de är allmänna arter, och deras bevarandestatus inte riskerar att påverkas av projektet. Fokus ligger istället på att bedöma konsekvenserna för särskilt känsliga arter som skogshöns och rovfåglar, samt hotade arter. Många
känsliga arters förekomst är koncentrerad till mosskomplexet Nedermossen-Högmossen som
helt undantagits från exploatering i båda projektalternativen.
Byggnation och avveckling
Under byggnationen tas nya ytor i anspråk, skog avverkas och stora mängder tung trafik rör sig
genom projektområdet. Även den mänskliga aktiviteten ökar markant. Detta kan medföra störningar för det lokala fågelbeståndet, inte minst för hotade arter under spel och häckning.
Skogshöns
Skogshönsen är känsliga för störningar främst under spelet på våren. Det är viktigt att spelplatserna under denna tid får vara ostörda och att biotoperna inte förstörs. Orrspelplatser finns bl.a.
på Nedermossen-Högmossen och på ett flertal åkrar i skogsområdet. I projektalternativ 1 ligger
inga av spelplatserna i nära anslutning till vare sig vägar eller kraftverksplatser och riskerar därmed inte att förstöras. Den ökade aktiviteten och bullernivån i området under byggnationen kan
dock medföra vissa störningar för orrens spel under den eller de säsonger som byggnationen
pågår. I projektalternativ 2 riskerar kraftverk nummer 41 att göra orrspelplatsen på Klockarliden
obrukbar. Även längs med Kvalpträskets åkrar, längs med Snoddiket kan spelet störas vid kraftverksplats 33, 34, 35 och 36.
En konstaterad tjäderspelplats med minst fyra tuppar finns i skogen norr om Flatberget, väster
om Nedermossen. Platsen sammanfaller delvis med en skogsbilväg som kommer att förstärkas
och användas i projektalternativ 1. För att undvika påverkan på spelet bör arbeten på förbindelsevägen undvikas under tiden för tjäderspel. Vidare bör inga tunga transporter företas på
vägen under spel. Eftersom vägen utgör en förbindelseväg mellan projektområdets östra och
nordvästra del är den inte avgörande för framkomligheten till någon enskild kraftverksplats. Den
är dock betydelsefull för den totala trafikfördelningen i området och fyller en viktig funktion
under årets övriga delar. Tjäderns spel torde förbli ostört om trafikbegränsande åtgärder vidtas
under byggnationen och avverkning längs med vägen begränsas. Inför avvecklingen bör samma
skyddsåtgärder tillämpas om spelplatsen då fortfarande är aktiv.
Dalripans förekomst är koncentrerad till Nedermossen-Högmossen och bedöms inte påverkas
negativt av något av projektalternativen. Järpe finns rikligt inom hela projektområdet. Inga specifika anpassningar har gjorts för arten.
Rovfåglar
De största riskerna för rovfåglarna uppstår då vindkraftverken är i drift och utgör ett hinder i det
fria luftrummet. Under byggnation och avveckling ligger fokus på att bevara boträd och begränsa
störningar genom att inte utföra byggarbeten i nära anslutning till rovfåglarnas revir under häckningen. I projektalternativ 1 har säkerhetsytor och -korridorer upprättats för att minimera störningarna för rovfågel, se Figur 107. Samtliga rovfågelrevir ligger inom säkerhetsytorna i projektalternativ 1.
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På Nedermossen-Högmossen finns två fiskgjusebon varav ett är i användning. Ingen lyckad häckning har konstaterats i boet sedan 2008. I projektalternativ 1 ligger närmaste kraftverksplats på
ca 1 km avstånd från boet vilket bedöms vara tillräckligt för att undvika påtagliga störningar
under byggnationen. I projektalternativ 2 är avståndet till fiskgjusens bo knappt 500 m, vilket är
i kortaste laget framför allt under häckningen.
Havsörn häckar väster om projektområdet, 2 km från närmaste vindkraftverk i projektalternativ
1 respektive 1,7 km i alternativ 2. I båda fallen bedöms avståndet vara tillräckligt för att örnen
inte ska påverkas negativt under byggnation och avveckling.
Ormvråk förekommer sannolikt på tre platser i projektområdets ytterkanter. Söder om Nojärv
och väster om åkrarna vid Ömossa har revirmarkerande honor observerats. Vid projektområdets
västra kant har även en boplats hittats. I projektalternativ 1 är inget vindkraftverk placerat närmare än 750 meter från någon ormvråksobservation. Ytterligare utrymme, i form av en flygkorridor, har lämnats runt den konstaterade boplatsen vid den västra kanten. Ormvråken är känslig
för störningar under häckningen och kan komma att förändra sitt beteende tillfälligt under byggnationen, främst vid den östra kanten av området där stor trafikbelastning förväntas. I projektalternativ 2 är vindkraftverk belägna i direkt anslutning till ormvråkboet i väster och reviret i
östra kanten av projektområdet. Under byggnationen kan kraftverk 12 samt 44-47 orsaka stora
störningar för ormvråken.
Övriga rovfågelsarter som observerats i projektområdet under häckningstiden är sparvhök, duvhök, bivråk, tornfalk och lärkfalk. Även ett förstört bo av pärluggla har hittats. Duvhöken häckar
mitt i projektområdet i närheten av en väg som kommer att utnyttjas i båda projektalternativen.
Den kommer därmed sannolikt att störas tillfälligt av trafik och buller under byggtiden. I övrigt
är de flesta arterna koncentrerade till projektområdets ytterkanter eller Nedermossen-Högmossen. Vid Nojärv åkerområde, norr om projektområdet, förekommer både duvhök, sparvhök och
tornfalk. Även ormvråk finns som tidigare nämnts vid Nojärv. I tidigare skede ingick Nojärv i projektområdet, men åkerområdet har på grund av fågelintressen senare plockats bort ur planerna
och de norra delarna av projektområdet ingår i den skyddskorridor som upprättats för rovfåglar
i projektalternativ 1. Rovfåglarna i Nojärv-området kan utan hinder flyga in över NedermossenHögmossen för att jaga. I projektalternativ 2 är flera kraftverksplatser (22, 16 och 17) belägna
betydligt närmare områdets norra kant och byggarbeten här kan störa häckningarna runt
Nojärv.
Bivråken häckar i den västra delen av projektområdet. Även detta område ingår i den fria flygkorridoren i projektalternativ 1. I alternativ 2 är avståndet från reviret till närmaste byggplats
ca 600 m. I båda alternativen kan bivråken störas av de tunga transporterna längs Storkärrvägen.
Sparvhök, tornfalk och lärkfalk förekommer på Nedermossen-Högmossen som i båda projektalternativen undantagits från exploatering.
Pärlugglan häckar sannolikt inom projektområdet varje år, men antalet revir kan variera mycket.
Ugglan är beroende av gamla aspar och hålträd vilka så långt som möjligt bör skonas från avverkning under byggnationen. Lämpliga biotoper för pärlugglan sammanfaller till stor del med
lämpliga biotoper för fladdermus och flygekorre.
Övriga hotade och skyddsvärda arter
De hotade och skyddsvärda arter som finns inom projektområdet och som inte ingår i kategorierna hönsfåglar eller rovfåglar är nattskärra, varfågel, ljungpipare, trana, lavskrika, göktyta, rödstjärt, grönbena, ängspiplärka, spillkråka, törnskata, tretåig hackspett och rosenfink. Av dessa
förekommer ljungpiparen och grönbenan enbart på Nedermossen-Högmossen som har undan-
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tagits från exploatering i båda projektalternativen. Dessa två arter bedöms inte påverkas negativt under byggnation eller avveckling. Alla övriga arter kan i någon mån komma att störas av
byggverksamheten genom buller och ökad mänsklig aktivitet. Detta kan leda till att revir överges
under den tid som byggnationen pågår men återtas när vindkraftsparken satts i drift.
Nattskärra är en känslig art vid vindkraftsetablering. Fågeln lägger sina ägg direkt på marken på
öppna platser, ibland på vägar, och är därför sårbar. Beståndet av nattskärra är starkt i Kristinestad, framför allt i Sidebyområdet. I projektområdet finns fyra revir, längs med Storkärrvägen.
I projektalternativ 1 kan fågeln störas i de två revir som är belägna nära kraftverksplats 2 och
11. I projektalternativ 2 kan störningar förväntas uppstå i de två nordligaste reviren, vid kraftverksplats 43, 44 och 45. Tack vare beståndets styrka i Kristinestad (80 revir 2002) bedöms de
störningar som kan uppstå av projekt Västervik inte påverka artens bevarandestatus negativt.
Utöver nattskärran utgör lavskrikan en särskilt känslig art, främst på grund av sin fåtalighet och
sitt beroende av gamla, naturliknande skogar. Det revir som påträffats i projektområdet är det
enda kända reviret i Kristinestad. Reviret konstaterades vara beläget i utkanten av en figur med
gammal skog, mitt i projektområdet. Det har kommit till projektörens kännedom att hela fastigheten, inklusive det gamla skogspartiet, nyligen har avverkats. Markägaren hade inte fått tillgång
till någon information om vare sig skogens värde eller lavskrikans revir. Det är i dagsläget oklart
hur detta har påverkat lavskrikan, men på grund av avverkningens omfattning är utgångspunkten är att reviret inte finns kvar.
Projektalternativ 1 har i hög grad anpassats efter förekomsten av hotade eller särskilt skyddsvärda arter, se Figur 105. De särskilt skyddsvärda arter som har observerats i direkt närhet av
kraftverksplatser och vägar (bortsett från de arter som behandlats ovan) är spillkråka, tretåig
hackspett, rödstjärt, och törnskata. Ingen av dessa arter hotas av byggnationen så länge deras
livsmiljöer skyddas. Både rödstjärt, spillkråka och tretåig hackspett är beroende av gamla hålträd
för sin överlevnad. Extra vikt måste därför läggas vid att bevara dessa biotoper. Samtliga områden med gammal skog av värde för dessa arter redovisas i kapitel 14.4.3.
Projektalternativ 2 har inte anpassats efter de skyddsvärda fågelarterna i lika hög grad som alternativ 1. I närheten av kraftverksplatser och vägar har observerats ett stort antal arter, se Figur
106.
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Figur 105: Häckande fåglar och projektalternativ 1.
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Figur 106: Häckande fåglar och projektalternativ 2.
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Sammanfattning byggnation och avveckling
Under byggnationen är det främst de stationära fågelarterna som häckar och födosöker i området som riskerar att bli störda. Extra känsliga är skogshöns, rovfåglar och hotade arter. Avseende
häckande fåglar utgör alternativ 1 tveklöst den mest gynnsamma utformningen av projektet.
Alternativet är väl anpassat efter områdets känsliga arter och bedöms inte medföra att några
boplatser eller förökningsplatser förstörs, under förutsättning att rekommenderade skyddsåtgärder vidtas. Projektalternativ 2 är fördelaktigt enbart för tjäderspelsplatsen norr om Flatberget. I övrigt kan alternativ 2 innebära påtagliga störningar för områdets fågelbestånd.
Under avvecklingen tas inga nya ytor i anspråk. De viktigaste påverkansfaktorerna för den häckande fågelfaunan under avvecklingsfasen utgörs av buller, trafik och ökad mänsklig aktivitet.
Inför avvecklingen bör en uppföljande kartläggning av fågelfaunan göras för att möjliggöra anpassning av aktiviteterna efter då rådande omständigheter.
Drift
Under driften utgörs störningarna huvudsakligen av vindkraftverkens intrång i landskapet och
rotorbladens rörelser i luftrummet. Kraftverken kan utgöra en barriäreffekt för fåglar och medför risk för kollision. Rovfåglar och tättingar är de största fågelgrupper som ofta kolliderar med
vindkraftverk. Ljud och rörliga skuggor från kraftverken kan också upplevas som störande för
vissa fågelarter. Detta medför en indirekt habitatförlust då fåglar undviker området i närheten
av vindkraftverken även på markhöjd. Olika fåglar är olika känsliga. Störningsavståndet, dvs. det
avstånd från vindkraftverkets bas som undviks, varierar från ca 100 meter för de flesta rovfåglar
och tättingar upp till 550 meter för gäss och 430 meter för vadare.
I detta avsnitt beskrivs projektets påverkan på de delar av den häckande fågelfaunan som är
extra känsliga under driften. Påverkan på flyttande och rastande fåglar beskrivs i kapitel 14.5.4.2.
Rovfåglar
Stora och medelstora rovfåglar har visat sig vara extra känsliga för kollisioner med vindkraftverk.
Det finns flera olika teorier om varför just rovfåglar ofta kolliderar, men huvudsakligen tror man
att det har med deras storlek och flygsätt att göra. Glidflygande rovfåglar manövrerar långsamt
och missbedömer ofta faran i närheten av vindkraftverk. Rovfåglar undviker vindkraftverk precis
som andra fåglar, men inte med lika stor marginal från hindret. De är duktiga på att undvika
stillastående hinder även på mycket korta avstånd, men rotorbladen rör sig så fort att fåglarna
troligtvis inte kan bedöma faran på ett korrekt sätt. Känsligheten varierar dock mellan olika arter
beroende på fågelns flygbeteende. Örnar, vråkar och glador förolyckas betydligt oftare än t.ex.
hökar och falkar. Tornfalken utgör dock ett undantag och förolyckas relativt ofta av vindkraftverk. (Rydell, J. 2011)
På Nedermossen-Högmossen finns två fiskgjusebon varav ett är i användning. Ingen lyckad häckning har konstaterats i boet sedan 2008. Arten är känslig för kollisioner och ljud- och skuggstörningar. Fiskgjusen jagar med största sannolikhet i riktning mot Bottenhavet och Storträsket där
det finns en riklig fisktillgång. I projektalternativ 1 ligger närmaste kraftverksplats på ca 1 km
avstånd från boet i östlig riktning. I västlig och nordvästlig riktning har flygkorridorer lämnats fria
från vindkraftverk för att fiskgjusen ska kunna röra sig mellan boet och födoplatserna, se Figur
107Fel! Hittar inte referenskälla.. Från de fem kraftverk som är belägna mellan de fria flygvägarna är det kortaste avståndet till boet ca 1,4 km. Säkerhetsavstånden och flygkorridorerna
bedöms utgöra en fullgod anpassning av projektalternativet för att minimera kollisionsrisken för
fiskgjusen. De risker som kvarstår utgörs huvudsakligen av störningar i form av ljud och rörlig
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skugga. Den ekvivalenta ljudnivån vid boet beräknas ligga mellan 40 och 45 dBA, vilket kan utgöra ett störningsmoment för fiskgjusen. I projektalternativ 2 är avståndet till fiskgjusens bo
knappt 500 m i östlig riktning och 1 km i västlig riktning. Fria flygvägar utan vindkraftverk finns
enbart i nordlig riktning. Detta projektalternativ är inte tillräckligt anpassat efter fiskgjusens behov och medför en risk för att boet på Nedermossen-Högmossen överges helt eller att befintliga
individer kolliderar med vindkraftverken.
Havsörn häckar väster om projektområdet, 2 km från närmaste vindkraftverk i projektalternativ
1 respektive 1,7 km i alternativ 2. Statusen för boet är oklar. Lämpliga jaktmarker för havsörn
utgörs av fågelsjöar, grunda havsvikar, fågelskär och myrmarker rika på gölar (WWF Finland,
2010). Lämpliga sådana platser finns längs hela kuststräckan, väster om projektområdet. Inom
projektområdet finns få lämpliga jaktmarker, då myrarna generellt är fattiga på gölar. Havsörn
har dock konstaterats flyga över Nedermossen-Högmossen ibland. Oftast unga fåglar men ibland
även vuxna individer som kan ha kommit in från reviret i väster. I projektalternativ 1 hålls det
avstånd på 2 km från boet som WWF:s havsörnsgrupp har rekommenderat vid vindkraftsetablering (WWF Finland, 2010). De öppna flygkorridorer som finns med i alternativets utformning
underlättar också för örnen att ta sig till Nedermossen-Högmossen utan att utsättas för påtaglig
kollisionsrisk. Dessa åtgärder i kombination med att lämpliga jaktmarker huvudsakligen finns i
andra riktningar än mot projektområdet bidrar till bedömningen att alternativet inte medför
mer än måttliga risker för häckande havsörnar. I projektalternativ 2 är avståndet till boet något
kortare och ligger inte inom ramen för WWF:s rekommendationer. I alternativets utformning
finns inte heller några flygkorridorer mot Nedermossen-Högmossen. Projektalternativ 2 medför
därmed risk för kollisioner om örnarna födosöker i riktning mot projektområdet.
Ormvråken är den mest talrika rovfågeln i och runt projektområdet. Den är en av de arter som
oftast hittas dödad under vindkraftverk i Europa. Det stora antalet dödade ormvråkar i samband
med vindkraft är i sig ingen överraskning med tanke på att arten är mycket vanlig i hela Europa.
I projektalternativ 1 är inget vindkraftverk placerat närmare än 750 meter från någon ormvråksobservation. Ytterligare utrymme, i form av en flygkorridor, har lämnats runt den konstaterade boplatsen vid den västra kanten. De skyddsavstånd som lämnats runt ormvråkens förekomstplatser bedöms vara tillräckliga med hänsyn till beståndets storlek. Några individer kan
tänkas omkomma av kollisioner, men inte i en sådan grad att populationen påverkas långsiktigt.
I projektalternativ 2 är vindkraftverk belägna i direkt anslutning till ormvråkboet i väster och
reviret i östra kanten av projektområdet. Under driften är risken för att ormvråk ska kollidera
med rotorbladen stor och det lokala beståndet kan decimeras kraftigt.
Duvhöken som häckar mitt i projektområdet utgör inte en högriskart under driften. Fågeln jagar
främst i skogsmark, under trädtopparna, och rör sig därmed inte på höjder där de riskerar att
kollidera med rotorbladen. Duvhökens revir omfattas dessutom av den fria flygkorridor som
lämnats genom och runt projektområdet i projektalternativ 1. I projektalternativ 2 finns risk för
fysiska störningar i form av ljud och rörliga skuggor för duvhöken.
Bivråken är en av de känsligare rovfåglarna i och med att den glidflyger när den jagar och lätt
hamnar i höjd med rotorbladen. Bivråken häckar väster om Storkärrvägen och behöver ett
skyddsavstånd på minst 1 km från boet. Boets exakta läge är inte känt, men revirets förmodade
läge befinner sig i mitten av flygkorridoren på projektområdets västra sida. I projektalternativ 1
finns gott om utrymme i alla riktningar. Möjligheten att röra sig i samtliga riktningar är så goda
att kollisionsriskerna för bivråken antas vara små i alternativ 1. I projektalternativ 2 finns ett
flertal vindkraftverk inom en kilometers avstånd från revirets förmodade läge. Alternativet medför påtaglig kollisionsrisk för bivråken.
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Både tornfalk och lärkfalk jagar i området kring Nedermossen-Högmossen. Tornfalken flyger generellt på ganska låg höjd, men har ett riskfyllt beteende då den ryttlar och backar uppåt utan
att se eventuella hinder. Den har därmed en relativt stor känslighet mot kollisioner och den är i
viss mån känslig mot barriärer och andra störningar. Lärkfalken flyger ofta på hög höjd men kollisioner med vindkraftverk är trots det ovanliga. I projektalternativ 1 torde avsaknaden av kraftverk på Nedermossen-Högmossen och flygkorridoren som förbinder den med åkrarna utanför
Ömossa vara tillräckligt för att minimera riskerna för både tornfalk och lärkfalk. I projektalternativ 2 saknas flygkorridoren och kollisionsrisken för båda arterna är därmed betydligt större.
Samtliga kända rovfågelbon och revir i och runt projektområdet (med undantag för pärluggla),
är belägna inom den yta som avsatts som flygkorridorer i projektalternativ 1. Flygkorridorerna
skapar ett helhetssystem där större fåglar har möjlighet att passera genom projektområdet i
breda gator, med avsevärt färre kollisioner som resultat.
Pärlugglan är liten och bofasta individer flyger på låga höjder. Den är därför inte kollisionsbenägen och bedöms inte påverkas negativt under driften.
Hotade och skyddsvärda arter:
Bortsett från rovfåglar är tättingar (småfåglar) den fågelgrupp som oftast kolliderar med vindkraftverk. Detta faller sig helt naturligt då tättingarna är den i särklass största fågelgruppen. Tättingarna är också så talrika att eventuella kollisioner mycket sällan har betydelse för populationernas storlek. Den faktiska kollisionsrisken räknat per art eller individ är i praktiken mycket låg.
Bland tättingarna utgör kråkor och svalor de arter som oftast dödas av vindkraftverk (Rydell, J.
2011). Kollisioner bland tättingar kan få betydande konsekvenser när många individer av hotade
arter förolyckas.
Bland de hotade och skyddsvärda arter som häckar i projektområdet hör flera till gruppen tättingar. Alla har dock inte ett riskfyllt flygbeteende. Den art som anses vara särskilt känslig under
driften är nattskärra. Arten flyger nattetid och i viss mån på höjder som utsätter den för kollisionsrisk. Dock har farhågorna för arten ännu inte kunnat bekräftas i fältstudier. Enstaka individer
av nattskärra kan eventuellt kollidera med rotorbladen. Beståndet i Kristinestad bedöms dock
vara så starkt att artens bevarandestatus i området inte riskerar att påverkas.
Av de hotade och skyddsvärda arter som finns i projektområdet är vadarna den fågelgrupp som
har störst störningsavstånd. Studier visar att vadare undviker vindkraftverk på ett avstånd av
uppemot 400 meter (Rydell, J. 2011). För vadare tycks störningsavståndet inte heller minska
med tiden, vilket ofta är fallet för till exempel hönsfåglar. Vadare, exempelvis ljungpipare och
grönbena, förekommer framför allt på Nedermossen-Högmossen. I projektalternativ 1 har goda
marginaler lämnats till mosskomplexet i syfte att undvika störningar för de fåglar som häckar
och rastar där. Inga betydande störningar bedöms uppkomma av utformningsalternativet. Även
i projektalternativ 2 undviks vindkraftsetablering på mossen, men säkerhetsavstånden är kortare. Utformningsalternativet kan ge upphov till störningar som kan leda till minskade tätheter
av vadare och eventuellt även skogshöns på Nedermossen-Högmossen.
Sammanfattning drift
Under driften är rovfåglar särskilt känsliga främst på grund av risken för kollisioner. Rovfåglarna
är beroende av att fria flygvägar lämnas runt och mellan boplatser och födosöksområden för att
begränsa riskerna. Projektalternativen har i mycket olika utsträckning anpassats efter de rovfågelrevir som finns inom och utanför projektområdet.

188

Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraftspark Västervik

I projektalternativ 1 har stor hänsyn tagits till rovfåglarna. Kraftverken är glest placerade och
öppna flygkorridorer har lämnats i flera riktningar till och från Nedermossen-Högmossen. Samtliga kända rovfågelrevir är belägna inom dessa flygkorridorer. Med de anpassningsåtgärder som
har införlivats i utformningsalternativet bedöms störningarna för rovfåglar och övriga hotade
arter bli måttliga. Alternativet är också väl anpassat efter de vadare och andra fåglar som häckar
och rastar på Nedermossen-Högmossen.
I projektalternativ 2 har utformningen av vindkraftsparken inte anpassats efter de fågelarter
som kan vara känsliga under driften. Kraftverken ät tätt placerade, vilket ökar risken för att barriäreffekter uppstår och fåglar därmed får svårt att passera genom parken. I alternativet har inte
heller några fria flygvägar lämnats runt och mellan rovfåglarnas boplatser och födosöksområden. Vissa kraftverk är placerade mycket nära rovfågelbon. Projektalternativ 2 bedöms som helhet medföra betydande negativ påverkan för det häckande fågelbeståndet under drift.
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Figur 107: Säkerhetskorridorer för rovfågel i projektalternativ 1.
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14.5.4.2 Flyttande och rastande fåglar
Projektområdet ligger nära kusten och sammanfaller med viktiga flyttstråk för flera arter. I havsområdet utanför Sideby saknas egentlig skärgård vilket leder till att flyttande fåglar tränger ihop
sig närmare land. Det blir en så kallad flaskhalseffekt. Projektets konsekvenser för flyttande fåglar är därför bland de viktigaste att bedöma.
Byggnation och avveckling
Flyttande fåglar påverkas av vindkraft genom kraftverkens fysiska intrång i luftrummet där de
kan utgöra en barriär eller en kollisionsrisk. Under byggnationen har hindren ännu inte uppförts,
varför påverkan på flyttande fåglar är försumbar under denna fas. I samma stund som kraftverken monteras på sina platser så uppstår risker kopplade till driftsfasen.
Drift
Flyttande fåglar har sedan lång tid tillbaka ansetts vara känsliga för kollisioner med vindkraftverk. Detta härrör från vetskapen att fåglar på flyttning ibland dödas i stora antal när de kolliderar med höga master och byggnader. Någon liknande effekt har dock inte kunnat konstateras
vid vindkraftverk. För flyttande fåglar har hittills inga tillfällen med mycket höga kollisionstal registrerats vid vindkraftverk. (Rydell, J. 2011)
Studier från Tyskland och USA har visat att betydligt färre flyttande fåglar än man tidigare trott
förolyckas under flyttning på grund av kollisioner med vindkraftverk. Istället står den lokala,
häckande fågelfaunan för den största andelen dödsoffer. Tysk statistik visar att endast 0,9 % av
de rovfåglar som hittas under vindkraftverk utgörs av flyttande fåglar på genomresa (Dürr,
2010). Detta beror sannolikt på att de flyttande fåglarna spenderar mycket kortare tid i riskområdet än de stationära. Det finns också belägg för att flyttande rovfåglar rent av är mindre benägna att kollidera med vindkraftverk än stationära arter. Detta kan ha att göra med att de har
ett mer utpräglat undvikandebeteende under flyttningen. (Rydell, J. 2011).
Att flyttfåglar är mindre känsliga än man tidigare trott innebär dock inte att de inte påverkas av
vindkraftsetablering. Vindkraftverk kan utgöra hinder eller orsaka kollisioner för fåglar under
flytt. Stora kraftverksområden kan medföra att de invanda flyttstråken ändras, vilket i sin tur
påverkar vilka rastområden som utnyttjas. Ändrade flyttstråk kan också innebära att fåglarna
måste flyga en längre sträcka, vilket påverkar energiförbrukningen.
För flyttfåglar är konsekvenserna geografiskt mer vidsträckta än för det häckande fågelbeståndet i projektområdet. Det är också viktigt att konsekvenserna bedöms för populationerna som
helhet och inte på individnivå, som är fallet för t.ex. häckande rovfåglar. Konsekvenserna för
flyttande fåglar under drift skiljer sig mycket mellan olika arter. Sannolikheten för negativa konsekvenser på populationsnivå är betydligt mindre för rikligt förekommande arter med ökande
bestånd och som flyger mer rätlinjigt under flyttningen. Många vadare, tättingar och andfåglar
ingår i gruppen av mindre känsliga flyttfåglar. Även fåglarnas flyghöjd under flyttningen har betydelse för vilka risker de utsätts för. Flyghöjden, särskilt under flyttningen, beror på vindriktning
och vindstyrka, då de flesta fåglar flyger betydligt högre i medvind än i motvind. Fåglar som
flyttar i medvind vistas högt ovanför alla vindkraftverk.
Största delen av de flyttande fågelarterna kan effektivt väja för vindkraftverk som kommer i deras väg, eller flyga tillräcklig långt ifrån dem för att undvika kollisioner. Som väjningsfaktor i kollisionsmodeller har man vanligen använt 0,95–0,97, vilket innebär att 95-97 % av fåglarna väjer
för vindkraftverk som kommer i deras väg och endast 5-3 % av fåglarna flyger genom vindkraftsområdet. I verkliga studier har det dock konstaterats att upp till 98-99 % av fåglarna i praktiken
väjer för kraftverken (bl.a. Desholm & Kahlert, 2006).
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Känsliga flyttfåglar
Flyttande fåglar anses generellt inte vara någon stor riskgrupp vid vindkraftsetablering, men i
vissa områden kan dödsfallen bli fler än vanligt på grund av flyttfåglarnas stora täthet. Västervik
är ett sådant område. Många arters huvudsakliga flyttstråk går precis väster om projektområdet
och delvis också över det. Kusten och riksväg 8 utgör ledlinjer i landskapet och styr många arters
flyttning. Störst risk för flyttande fåglar i projekt Västervik föreligger för sångsvan, trana och gäss.
Bland gässen är det huvudsakligen sädgäss som flyttar i stor skala över projektområdet, men
också många grågäss. Både sångsvanarna, tranorna och gässen flyttar i breda stråk och ofta på
höjder där rotorbladen rör sig. De här artgruppernas flyttning är omfattande vid projektområdet
under både vår och höst. Fokus ligger därför på dessa arter i konsekvensbedömningen.
Det är omöjligt att säga exakt hur många individer av varje art som årligen flyttar över projektområdet. Proportionerna i inventeringsresultatet stämmer dock ganska väl överens med modelleringarna i naturautredningen till Etapplandskapsplan 2. I naturautredningen beräknas ca
4000 sädgäss och 2500 grågäss flytta via projektområdet årligen. Flyttfågelinventeringen som
gjorts i Västervik omfattar bara vissa dagar under flyttperioden, men bekräftar att proportionerna mycket väl kan stämma. I naturautredningen beräknas ca 3000 sångsvanar årligen flytta via
projektområdet. Under inventeringen observerades färre än 800 svanar, men inventeringen genomfördes inte under den intensivaste flyttperioden vare sig på våren eller hösten, så den beräknade siffran kan ligga nära sanningen. Ca 800-1000 tranor beräknas i naturautredningen
flytta via Västervik planområde. Under inventeringen observerades betydligt fler individer, framför allt på hösten då fler än 10 000 tranor räknades in. Var tranornas huvudsakliga flyttstråk går
kan dock variera mycket från år till år beroende på vädret.
Även havsörnens huvudsakliga flyttstråk går över projektområdet. Havsörnen löper dock betydligt större risk för kollision under häckning och födosök än under flyttningen, varför påverkan på
örnpopulationen bortses från i detta kapitel. Konsekvenserna bedöms också bli försumbara för
storskarv, små sjöfåglar, vadare, måsar, duvor och tättingar. Detta på grund av att flyttstråken
har högst koncentration utanför projektområdets gränser. Populationerna av duvor, måsar, trutar och tättingar är också så stora att det skulle krävas extremt många kollisioner under flytt för
att arterna ska påverkas negativt på populationsnivå.
Kollisionsrisk
Både gäss, sångsvanar och tranor har en hög väjningsfaktor i närheten av vindkraftverk och är
egentligen inte känsliga arter. De flyger inte heller alltid på höjder där kollisionsrisk föreligger.
Sångsvanarna konstaterades i fågelinventeringen flyga på mycket låg höjd under både vår och
höst. Tranorna flyttar i regel på mycket hög höjd. Exakt var deras flyttstråk går varierar beroende
på var det för tillfället finns varma, uppåtgående luftströmmar. Gässens flyghöjder är mer varierande och svåra att förutsäga.
Utifrån ovanstående resonemang om flyghöjderna kan man tänka sig att gässen skulle vara den
känsligaste gruppen och löpa störst risk för kollisioner. Flyghöjderna är dock för alla arter starkt
beroende av väder och vindförhållanden så det är olämpligt att dra generella slutsatser om kollisionsrisk utifrån detta. Om fåglarna väljer att flyga igenom projektområdet istället för att väja
och flyga runt så är kollisionsrisken ungefär lika stor för både gäss, svanar och tranor.
I normalfallet skulle den största delen av fåglarna välja att passera väster eller öster om projektområdet eftersom vindkraftsområdet fungerar som en barriär. Hänsyn måste dock tas till att
kuststräckan vid Västervik är en flaskhals för fåglarna vilket innebär att många individer trängs
ihop på en begränsad yta. Under de intensivaste flyttperioderna när det är trångt i luftrummet
kan det därför uppstå situationer då en större del av fåglarna väljer att flyga igenom eller över
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projektområdet hellre än att väja åt sidan. Vid flygning på hög höjd över projektområdet kan
plötsliga väderförändringar tvinga ner fåglarna på lägre nivå. Detta ökar naturligtvis riskerna under flytten.
I naturabedömningen för etapplandskapsplan 2 beräknas 3-7 sångsvanar årligen kollidera med
vindkraftverk i området Västervik. Beräkningsmodellen tar hänsyn till en väjningsfaktor, men
inte till att hela flyttstråket kan komma att justeras på grund av barriäreffekten. Beräkningsmodellen som använts är dessutom känd för att överskatta dödligheten något. Under förutsättning
att hälften av de flyttande svanarna väljer att flyga väster eller öster om parken så kan istället
ca 1-3 individer förväntas dödas av vindkraftverken varje år. Samma resonemang gäller även för
gäss och tranor.
Det går inte att på ett tillförlitligt sätt beräkna hur många fåglar som kommer att dödas av projektet eftersom man inte kan förutse hur fåglarna kommer att reagera på just den här platsen.
Man kan inte heller förutse hur stor påverkan flaskhalseffekten kommer att ha för fåglarnas
möjligheter att väja för vindkraftsparken. Enligt försiktighetsprincipen bör man dock räkna med
ca 2-10 dödsfall årligen inom varje fågelgrupp.
I projektalternativ 1 byggs 29 vindkraftverk relativt glest. I alternativet ingår också öppna ytor i
form av flygkorridorer för rovfåglar och skyddsavstånd runt Nedermossen-Högmossen. En stor
del av luftrummet i projektområdet är därför fritt från hinderytor. Detta innebär naturligtvis
mindre risker för de fåglar som passerar genom projektområdet. Samtidigt innebär kraftverkens
glesare placering att barriäreffekten inte blir lika påtaglig. Detta kan i praktiken leda till att färre
fåglar väljer att flyga runt parken.
I projektalternativ 2 byggs 51 vindkraftverk i så tät formation som är möjligt utan att förlora
elproduktion. I alternativet finns inga öppna ytor bortsett från Nedermossen-Högmossen. Även
om vindkraftverken i projektalternativ 2 är mindre och därmed har mindre svepyta så medför
antalet och tätheten att det uppstår betydligt större kollisionsrisker för de fåglar som flyger genom projektområdet än i alternativ 1. Samtidigt innebär kraftverkens tätare placering att parken
i högre grad kommer att upplevas som en barriär. Fler flyttande fåglar kan därför förväntas flyga
runt projektområdet istället för genom det.
Ändring av flygvägar och rastområden
Flyttningen styrs till stor del av åkerslätten i Nojärv, norr om projektområdet. Stationära grågäss
använder slätten som födoområde, men den har liten betydelse som rastområde för gäss eftersom de istället tar sikte på åkrarna i Härkmeri. Där samlas däremot stora mängder rastande
gäss och svanar.
Som tidigare nämnts går det inte att med säkerhet förutsäga hur fåglarna kommer att anpassa
sina flygvägar när projektet byggs. Detta försvåras ytterligare av att Västervikområdet ligger i en
flaskhals där utrymmet för flyttande fåglar är begränsat på grund av avsaknaden av skärgård.
Man kan dock förvänta sig att en majoritet av flyttfåglarna i projektalternativ 2 och en något
mindre del i projektalternativ 1 kommer att flyga vid sidan av projektområdet.
Projekt Västervik påverkar inte flyttfåglarnas möjligheter att fortsätta utnyttja rastområdena i
Härkmeri eller runt Lappfjärd. De fåglar som väjer väster om projektområdet kommer att få en
något längre flygväg, men inte i sådan grad att de påverkas negativt eller att den totala flyttiden
blir längre.
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Konsekvenser på populationsnivå
Hur populationerna påverkas av projektet är beroende av fågelbeståndens nuvarande status och
utveckling. För de arter som bedöms vara extra känsliga vid Västervik (gäss, sångsvan och trana)
så är det enbart sädgåsen som i dagens läge har en negativ populationsökning (-3,4 % per år).
Övriga arter har en tillväxt på ca 3-6 % per år. (Österbottens förbund, 2013).
Under förutsättning att Västervik är det enda vindkraftsprojekt som byggs i området så blir konsekvenserna på populationsnivå mycket små för sångsvan, trana och gäss (bortsett från sädgäss). Om 10 individer per art årligen kolliderar så är dödligheten på populationsnivå till följd av
projektet 0,05-0,08 % per år. Samtliga arter är mycket talrika och även om fler individer än väntat
dödas av kollisioner så påverkas populationerna enbart genom en marginellt långsammare ökningstakt.
Beståndet av sädgås är idag minskande vilket innebär att tillkommande dödsfall ökar minskningstakten. Populationen är trots detta stor, med 20 000 individer. Sädgåsen är den gås som i
störst utsträckning flyttar via projektområdet. Trots detta blir påverkan på populationen även
för sädgåsen liten. Även om så många som 20 sädgäss årligen skulle dödas till följd av projektet
så omfattar denna påverkan enbart 0,1 % av populationen. Projektet bidrar därmed till minskningen av beståndet, men har knappast någon avgörande betydelse för artens utveckling. Det
är snarare andra faktorer som behöver adresseras för att komma till rätta med populationens
utveckling.
Konsekvenserna på populationsnivå bedöms i dagsläget som mycket begränsade för samtliga
känsliga flyttfåglar i båda projektalternativen. Påverkan kan dock förändras under projektets
livslängd på 20-30 år. Vid stora minskningar i populationernas storlek får naturligtvis de dödsfall
som uppstår till följd av projektet en större betydelse. Men framför allt är påverkan kraftigt beroende av hur stor del och vilka av de planerade vindkraftsprojekten i närområdet som förverkligas.
Sammantagna konsekvenser
Ett stort antal vindkraftsprojekt är under utveckling i Österbotten och i de norra delarna av Satakunta. I Figur 108 visas ungefärliga områden för de 15 vindkraftsprojekt som är aktuella i närheten av Västervik. Om alla dessa projekt skulle realiseras så kan det innebära påtagliga barriäreffekter med följden att ett stort antal flyttfåglar kolliderar, flyttstråken justeras och nya rastområden utnyttjas.
Sammantagna effekter för flyttfåglar i Österbotten har bedömts i samband med naturautredningen för Etapplandskapsplan 2. Denna fokuserar dock enbart på Österbotten och de vindkraftområden som ingår i förslaget till etapplandskapsplan 2. Planförslaget skiljer sig från den verkliga
bilden av vindkraftsprojekt. Här följer därför en bedömning av de sammantagna effekterna baserat på de projekt som är under utveckling i Kristinestad och de nordligaste delarna av Satakunta.
Om alla planerade projekt inom 40 km radie runt Västervik förverkligas så innebär det närmare
500 vindkraftverk fördelat längs en ca 70 km lång kuststräcka. Detta scenario skulle innebära
betydligt fler kollisioner för flyttfåglar än om enbart Västervik byggs. Här görs inget försök att
beräkna antalet kollisioner för samtliga projekt. Kollisionerna kan inte beräknas förrän man ser
hur flyttstråken som helhet förändras. Det är också osannolikt att alla projekt förverkligas, men
det kan omöjligen avgöras vilka som skulle kunna falla bort. Det som däremot kan bedömas med
något så när tillförlitlighet är hur barriäreffekterna kan påverka flygvägarna i större skala.
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Även avseende de sammantagna effekterna ligger fokus på gäss, sångsvan och trana. I Figur 108
och Figur 109 syns alla de vindkraftsprojekt som i skrivande stund befinner sig i någon offentligt
känd planeringsfas. Kartorna visar flyttfåglarnas förmodade anpassning efter de planerade projekten under våren respektive hösten. Många fåglar kommer fortfarande välja att flyga igenom
vindkraftsområdena, men dessa är inte markerade på kartan.
De flyttfåglar som anländer från söder (Figur 108) möts i Merikarvia av flera vindkraftsområden
som ligger mitt i flygvägen. Köörtilä är ett litet område med endast nio vindkraftverk, placerade
i bred formation. Många av fåglarna kommer troligtvis att flyga rakt igenom området. Kort därefter kommer de fåglar som flyger närmast kusten till områdena Korpi-Matti och Korvenneva
som tillsammans omfattar 47 vindkraftverk. Här är det troligt att an stor andel flyttfåglar kommer att väja antingen åt väst, ut över skärgården, eller åt öst, mot inlandet. De fåglar som väljer
nordvästlig riktning pressas ut mot kusten och hamnar automatiskt i ett stråk som passerar precis väster om Västervik. Projekten Korpi-Matti och Korvenneva kan alltså medföra att betydligt
färre flyttfåglar än tidigare passerar över Västervik, vilket skulle vara en positiv effekt.
De fåglar som väjer mot inlandet, öster om Korpi-Matti och Korvenneva stöter snart på Ömossa
och Mikonkeidas projektområden. Även här kan en stor del av fåglarna tänkas väja åt antingen
öst eller väst. De fåglar som gärna håller sig nära havet eller som tar sikte på rastområdena i
Härkmeri eller Lappfjärd kan tänkas svänga av mot väster. För dessa fåglar blir Västervik en olägenhet eftersom projektområdet ligger i flygriktningen mot Härkmeri. Västervik, Ömossa och
Mikonkeidas utgör tillsammans en bred barriär som kan vara svår för fåglarna att manövrera
runt. Riksväg 8 utgör dock en tydlig ledlinje i landskapet där en hinderfri korridor kommer att
finnas. De fåglar som anländer öster om Korvenneva kan förväntas delvis följa flygkorridoren
längs vägen och delvis flyga över Västervik och Ömossa vindkraftsområden.
Det tredje alternativet för de flyttfåglar som anländer från söder är att de väjer längre in mot
land och håller sig öster om det pärlband av vindkraftsområden som planeras i Kristinestad.
Detta är ett troligt alternativ framför allt för tranorna eftersom de inte söker sig till åkrarna i
Härkmeri och Lappfjärd i samma utsträckning som gäss och svanar. Även för gäss och svanar kan
det dock på sikt bli allt vanligare att fåglarna väljer det östliga alternativet över inlandet. Detta
på grund av att det kommer att uppföras en ansenlig mängd hinder runt Lappfjärd och Kristinestad vilket gör det svårt för fåglarna att undvika vindkraftsparker på sin väg mot norr från
rastområdena. I takt med att flyttstråken förskjuts in mot land så minskar också betydelsen av
de nu så viktiga rastområdena i Härkmeri och Lappfjärd.
De flyttfåglar som anländer från norr (Figur 109) möts i norra delen av Kristinestad av flera vindkraftsprojekt som bildar en bred barriär som försvårar för fåglarna att ta sig till sina rastområden.
Flyttstråken pressas här ihop på en smal remsa längs med kusten, om de inte väljer att flyga
igenom vindkraftsparkerna. Vid fortsatt södergående flygning från rastområdena finns det gott
om utrymme för fåglarna att hinna väja runt Västervik, men en del av dem kommer ändå att
flyga igenom projektområdet.
Om de pågående projekten betraktas ur ett helhetsperspektiv så är det tydligt att en bågformad
barrikad bildas med start norr om Kristinestad vid projekten Svalskulla och Gamla Närpesvägen.
Den sträcker sig sedan mot sydöst och vidare söder ut där flera stora vindkraftsområden är placerade. Barrikaden avslutas med Västervik i söder. De viktiga rastområdena i Härkmeri och Lappfjärd ligger mitt i den bågformade barrikaden och blir därmed mindre tillgängliga.
Om alla projekt byggs så finns det två olika sätt för flyttfåglarna att anpassa sig; aningen genom
att flyga närmare kusten på en relativt smal remsa, eller genom att passera öster om vindkraftsområdena, mot inlandet. De fåglar som väljer en östligare rutt blir tvungna att hitta nya rastområden, vilket det egentligen inte råder någon brist på. För de fåglar som väljer att flyga längs
195

Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraftspark Västervik

kustbandet finns de smalaste passagerna norr om Kristinestad, vid Västervik samt vid KorpiMatti.
Eftersom det finns gott om erfarenhet av att flyttande fåglar anpassar sina flygvägar så är det
troligt att en storskalig justering på sikt kommer att uppstå även här. Under de första åren kan
man dock räkna med att ett större antal kollisioner inträffar och att de sedan minskar allt eftersom nya flyttvägar och rastplatser etableras. Om flygvägarna däremot inte anpassas alls, eller
enbart i mindre grad, så kan vindkraftsprojekten tillsammans ge upphov till betydande konsekvenser för de flyttande fågelbestånden.
Sammanfattning drift
Bland de flyttande fåglarna är gäss, sångsvan och trana de arter som löper störst risk att påverkas
negativt av projekt Västervik. Dessa fågelgrupper flyttar i stort antal över eller i närheten av
projektområdet och rör sig i ett brett band från kustlinjen. Hur många fåglar som kommer att
kolliderar kan inte på ett tillförlitligt sätt beräknas eftersom man inte kan förutse hur fåglarna
kommer att reagera på projektet eller hantera flaskhalseffekten. Men även om man uppskattar
att så mycket som 10 fåglar per art och år dödas, så är effekten på populationerna mycket små.
Enbart sädgåsen har i dagsläget en negativ tillväxt. För denna kan projektet bidra till att öka
minskningstakten. Det är dock fråga om en liten ökning som inte kommer att vara avgörande för
arten.
De konsekvenser som har stor betydelse för flyttande fåglar uppstår när många eller alla de
planerade vindkraftsprojekten i närområdet byggs. Då skapas kumulativa effekter för de fåglar
som flyttar längs med hela kuststräckan. Även i detta scenario är det mycket svårt att uppskatta
antalet kollisioner för olika arter. Hur många fåglar som dödas är beroende av hur många individer som flyger genom vindkraftsområdena och detta i sin tur är beroende av hur väl fåglarna
anpassar sina flyttvägar på större skala. Det är högst osannolikt att flygvägarna kommer att förbli
oförändrade, men i hur stor mån fåglarna lär sig och anpassar sig med tiden kan bara uppföljningsstudier visa. Om man utgår från hur de planerade projekten är fördelade över landskapet
nu så kan dock vissa mönster förutsägas. Vissa fåglar kan tänkas överge sina rastområden i Härkmeri och Lappfjärd för att istället flyga och rasta längre från kusten, öster om det pärlband av
vindkraftsprojekt som planeras i Kristinestad. Andra arter kommer sannolikt att pressas ut mot
havet och ansamlas i ett smalt band längs med kusten. Under förutsättning att dessa anpassningar på sikt påvisas så minskar dödligheten genom kollisioner markant. Om flygvägarna däremot inte anpassas alls, eller enbart i mindre grad, så kan vindkraftsprojekten tillsammans ge
upphov till negativa konsekvenser för de flyttande fågelbestånden.
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Figur 108: De nordliga flygvägarnas förmodade anpassning efter pågående vindkraftsprojekt.
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Figur 109: De sydliga flygvägarnas förmodade anpassning efter pågående vindkraftsprojekt.

198

Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraftspark Västervik

14.5.5 Konsekvenser av kraftledningen
Längs med de planerade kraftledningsalternativen finns ingenting som tyder på förekomst av
bon från större rovfåglar. Betydande påverkan på rovfåglar bedöms därför inte uppstå.
Det finns ett flertal tjäderspelplatser och betesområden där rutterna B1/C1 och B2 tidigare gick
ihop vid Palokallio. Dessa platser kan vara av stor betydelse för tjäderpopulation i området. De
aktuella rutternas sträckning har därför justerats under bedömningsförfarandets gång och bedöms inte längre utgöra en risk för tjädern i området.

B1
B2
C1 och/ja C2
Kabel – Kaapeli
B1, C1, B2 ursprunglig – alkuperäinen
Elstation - Sähköasema

Figur 110: Kraftledningsrutterna B1, B2 och C1 har justerats bl.a. till följd av tjäderområden.
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14.5.6 Konsekvenser av att projektet inte genomförs
Om vindkraftsparken inte byggs så påverkas inte heller fågelfaunan av projektet. Häckande fåglar utsätts inte för ljud- och skuggstörningar, habitatförluster och kollisionsrisk. Dock kommer
fågelfaunan fortsatt att påverkas av andra verksamheter, framför allt skogsbruket. Att projektet
genomförs medför inte per automatik att hotade arters bevarandestatus förbättras. Avverkning
av värdefull skog, dikning av våtmarker och fragmentering av landskapet kan ha stor betydelse
för livsförutsättningarna på projektområdet.
Även om projekt Västervik inte förverkligas så är det stor sannolikhet att flera andra vindkraftsparker kommer att byggas i Kristinestad med omnejd. Dessa kommer att medföra kollisioner för flyttfåglar och i viss mån förändra befintliga flyttmönster. Påverkan på de fåglar som
flyttar över projektområdet kan därför inte uteslutas.
14.5.7 Skyddsåtgärder
14.5.7.1 Häckande fåglar
Många åtgärder för att skydda fågelfaunan är inbyggda i utformningen av projektalternativ 1. I
alternativet finns skyddszoner runt samtliga kända rovfågelbon och -revir. Skyddszonerna sammanbinds med flygkorridorer som gör det möjligt för fåglarna att röra sig fritt genom de delar
av projektområdet som utnyttjas mest. I projektalternativ 1 har vindkraftverkens placeringar
anpassats så att eventuella störningar på hotade och särskilt skyddsvärda arter minimeras. Detta
garanteras också genom att befintliga vägar så långt som möjligt utnyttjas. För att ytterligare
skydda den häckande fågelfaunan bör följande skyddsåtgärder vidtas:
-

Tunga transporter begränsas under spelperioden på den väg som löper genom tjäderspelsområdet norr om Flatberget. Övrig tid kan vägen användas normalt.
Avverkning begränsas längs med ovanstående väg där den löper genom tjäderspelsområdet.
Där befintlig väg tangerar gammal, skyddsvärd skog breddas vägen i riktning från skogen
och avverkning i riktning mot skogen undviks så långt som möjligt.
Under byggnationen bevaras grova aspar så långt som möjligt.

Under förutsättning att ovanstående skyddsåtgärder vidtas så bedöms inte någon hotad eller
skyddsvärd fågelart kräva undantag enligt 48§ och 49§ Naturvårdslagen. Detta kan dock bli aktuellt för projektalternativ 2.
14.5.7.2 Flyttande fåglar
För flyttande fåglar är det mycket svårt att bedöma de faktiska konsekvenserna på populationsnivå, framför allt med hänsyn till sammantagna effekter. Eftersom det finns många osäkerhetsfaktorer i bedömningen så blir det viktigt att följa upp konsekvenserna. Ett uppföljningsprogram
bör upprättas för att regelbundet undersöka fågeldödligheten till följd av projektet. Denna uppföljning bör omfatta både häckande och flyttande fåglar. Om uppföljningen efter 3-4 års drift
visar på oacceptabelt hög dödlighet av hotade eller känsliga arter så bör efterinstallering av ett
radarbaserat skyddssystem övervägas i samråd med kontaktmyndigheten.
Den teknik som finns tillgänglig för att minska påverkan på fåglar vid vindkraftsetableringar är
genomgående olika lösningar där man använder radar för att detektera om större ansamlingar
av fåglar är på kollisionskurs med en vindkraftpark. Sedan finns olika lösningar för hur man antingen kan skrämma iväg fåglarna eller stoppa vindkraftverken för att förhindra att fåglarna förolyckas.

200

Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraftspark Västervik

14.6

Flygekorre

14.6.1 Konsekvensmekanismer
Flygekorren är en av de djurgrupper som är särskilt känslig för byggprojekt i skogslandskap. Arten är upptagen i bilaga IV (a) till EU:s habitatdirektiv. Det är därmed förbjudet att förstöra eller
försämra deras föröknings- och rastplatser enligt 49§ naturvårdslagen.
Det finns inga forskningsrön som visar hur flygekorrar påverkas av vindkraft då de områden där
flygekorren lever inte tidigare har varit föremål för storskalig vindkraftsutbyggnad. Byggandet
av vägar, kranplatser och kraftverk förändrar dock naturmiljön på ett sådant sätt att flygekorrens
livsmiljöer riskerar att bli förstörda eller fragmenterade. På det sättet kan flygekorrens möjligheter att söka skydd och röra sig mellan olika områden under födosök och fortplantning försämras. Samma konsekvensmekanismer gäller avseende kraftledningen som måste byggas för elöverföringen. Kraftledningsgatan är dock inte mer än 40 meter bred och hindrar därmed inte att
flygekorren rör sig över den.
Vindkraftverken orsakar också buller och rörliga skuggeffekter. Att flygekorren ibland bygger bo
nära livliga trafikleder tyder dock på att den inte är särskilt känslig för ljudstörningar. Hur arten
påverkas av rörliga skuggor är oklart.
14.6.2 Bedömningsmetoder
Inventering av flygekorre i projektområdet genomfördes under 2012 av Ramboll Finland Oy. Syftet med utredningen var att kartlägga förekomst av flygekorre och att identifiera skogsområden
lämpliga för arten såsom gamla granblandskogar, aspdungar i skogen och vid åkerkanterna samt
granbestånd längs bäckar. Potentiella livsområden identifierades på förhand utifrån flygfoton
och kartor. Figurerna kontrollerades och inventerades i terrängen under våren 2012 (fem arbetsdagar i terrängen).
Skogsområden som lämpar sig för flygekorrar undersöktes genom kartläggning av spillning under grova träd och trädgrupper som kunde vara lämpliga platser för flygekorrar att hitta föda
och ha sitt bo. Vid kartläggning av spillning är det ofta svårt att bedöma hur många honor som
finns i ett stort revir, men på mindre områden finns ofta bara en hona. Skogsområdena inventerades också med avseende på eventuella naturliga hål och risbon. Utöver detta iakttogs spår av
att individer ätit samt urinspår på platser lämpliga för flygekorre. Dessutom iakttogs tecken på
förekomst av flygekorre i samband med fågelutredningen och utredningen av växtlighet i juniaugusti 2012. Befintliga uppgifter om flygekorrar kontrollerades i miljöförvaltningens artdatasystem (26.6.2012).
I samband med naturinventeringen av kraftledningsrutterna sommaren 2013 undersöktes även
förekomst av flygekorre. Utredningen genomfördes av Heikki Holmén, Sito Oy.
14.6.3 Nulägesbeskrivning
Enligt den senaste forskningen har flygekorren minskat i hela Finland under de senaste årtiondena. Arten är upptagen i bilaga IV (a) till EU:s habitatdirektiv och i Finlands riksomfattande klassificering av hotstatus (Rassi m.fl. 2010) är flygekorren en art som är hotad på riksnivå och klassad som sårbar (VU). Det är enligt Finlands naturvårdslag förbjudet att förstöra och försämra
föröknings- och rastplatser för arter som ingår i bilaga IV. Man kan avvika från förbudet enbart
med de motiveringar som anges i habitatdirektivets artikel 16. I kommunerna längs den österbottniska kusten finns ett av landets tätaste bestånd, se Figur 111.
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Livsmiljö och förutsättningar
Flygekorren har mycket specifika krav på sin livsmiljö. Arten trivs i grandominerade blandskogar
av olika ålder med tillräckligt inslag av lövträd som näring och hålträd som boplatser. Lämplig
livsmiljö är framför allt skog i naturtillstånd som befinner sig i klimaxstadiet av successionen,
men arten förekommer också ofta i kulturpåverkade skogar. Asp och gran är viktiga närings- och
boträd för arten. Björk- och tallblandskogar hör också till artens livsmiljöer, om det finns stora
granar och aspar i området.
Flygekorren kan glidflyga sträckor på över 70 meter och på så vis ta sig över vägar och smala åar
och åkerfält. Flygekorrhanens revir omfattar ca 60 hektar och honans ca 8 hektar. Hanarna rör
sig alltså över flera honors revir. Det är dock känt att vissa individer av arten har levt och förökat
sig på betydligt mindre områden, ibland så små som ca 1 ha.
Fullvuxna flygekorrar är revirtrogna. De lever hela sitt liv på samma område som de slår sig ned
efter att ha gett sig iväg från boet i ungdomsstadiet. Revirtroheten ställer särskilda krav på miljön
där en hona ska föröka sig. För att kunna föröka sig på våren måste honan må bra i sitt revir
under vintern. På ett litet lämpligt område med grövre granskog måste det finnas lövträd (asp,
al, björk) som näring samt hålträd som boplats och daggömslen. Flygekorren ställer också vissa
minimivillkor på hur stort ett skogsparti ska vara för att den ska kunna bosätta sig där. Skogspartiet kan vara lite mindre än reviret för en hona som ska föröka sig, eftersom flygekorrarna också
utnyttjar skogsfigurer utanför det grövre trädbeståndet när de söker föda.

Figur 111 Förekomst av flygekorre i Finland enligt Miljöministeriets rapport (Hanski 2006). Mörkgrön
färg visar de tätaste bestånden och vit färg visar områden med glest eller inget bestånd.
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Inventeringsresultat projektområde
De skogspartier där flygekorrar konstaterades förekomma inom utredningsområdet finns i projektområdets mellersta delar, vid kanterna av åkerområden, i grandominerade skogar på frisk
och lundartad mo med ett stort inslag av grova aspar. Det hittades ganska sparsamt med flygekorrspillning i förhållande till de många potentiella områdena med gammal blandskog inom projektområdet, där det ställvis finns rikligt med grova aspar. Det fanns också ett mycket litet utbud
av hålträd att bygga bo i, trots mängden grova aspar.
Områdena där spillning från flygekorre hittades under inventeringen stämmer nästan helt överens med var det finns gammal grandominerad skog. Endast i ett av partierna med gammal granskog saknades spillning. Detta är dock ett lämpligt habitat och det är möjligt att figuren kommer
att bebos av flygekorre ett annat år.
I artdatasystemet fanns en tidigare uppgift om ett flygekorrbo vid projektområdets västra kant,
i ett granbestånd intill Storkärrvägen år 2007. Skogspartiet har senare kalhuggits. Övriga kända
flygekorrerevir enligt artdatasystemet finns söder och nordväst om projektområdet. Det senare
av dessa var tidigare beläget vid västra kanten av åkerområdet i Nojärv men har senare avverkats.
Utredningsresultat kraftledning
Flygekorrar har konstaterats förekomma på flera platser längs med kraftledningsrutterna. Ledningsalternativ B1 och B2 passerar genom ett område med flygekorre kring byarna Back och
Uttermossa. Skogen i området är ung och i den lundliknande miljön utgörs den av gran och
blandskog med björk och asp.
Flygekorre förekommer också längs med den norra delen av kraftledningsalternativ B1 och B2,
mellan Lappfjärd och Kristinestad. Avståndet från ledningsgatan överstiger här 100 meter för
samtliga observationspunkter eller ligger utanför flygekorrens huvudsakliga livsmiljö.
Även längs med kraftledningslaternativ C2 har rikliga observationer av flygekorre gjorts, både
norr och söder om ledningsgatan. Längs med C2 finns flygekorren på västra sidan om Stensmosanneva och på södra sidan om Lilla Sandjärv.
Flygekorrens förekomst visas av sekretesskäl inte på karta.
14.6.4 Konsekvenser av vindkraftsparken
Flygekorrens revir har numrerats för att underlätta beskrivningen av konsekvenserna. Av sekretesskäl har kartan med reviren och respektive beteckning skickats enbart till kontaktmyndigheten.
Byggnation och avveckling
Under byggnationen av vindkraftsanläggningen förekommer mycket mänsklig aktivitet i området samt buller från diverse markarbete och transporter. Bullret under byggnationen är mer
intensivt än det aerodynamiska ljudet från vindkraftverken under drift. Trots att flygekorrar inte
är särskilt bullerkänsliga är det möjligt att revir som ligger nära byggplatser för vägar och kraftverk kommer att undvikas under den tid som intensivt byggarbete pågår.
Eventuell fragmentering eller förstörelse av livsmiljöer som lämpar sig för flygekorre sker också
under byggtiden, men till skillnad från bullerpåverkan består dessa skador även under driften.
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I projektalternativ 1 ligger kraftverksplats nummer 11 i direkt anslutning till det största flygekorrereviret, 2a, inom projektområdet. Här är det troligt att djuren tillfälligt kommer att undvika
de delar av reviret som ligger i närmast anslutning till byggplatsen. Tack vare revirets storlek (10
ha) utgör inte störningarna under byggnationen någon risk för att området helt ska överges. Den
serviceväg som planeras mellan kraftverk 11 och 12 passerar den nordvästra spetsen av reviret.
Man har dock valt att inte flytta vägen med motiveringen att en stor del av området där vägen
kommer att passera nyligen har avverkats. Därmed har denna del av reviret inte längre något
större värde för flygekorren. Bullerstörningar från byggnation av vägen kan dock förväntas i den
nordligaste delen av reviret.
Bortsett från kraftverksplats nummer 11 är det bara nummer 18 och 20 som ligger i närheten av
ett flygekorrerevir. Kraftverken kommer enligt alternativ 1 att vara belägna ca 150-300 meter
från revir 3, på norra respektive södra sidan av området. Skog skiljer byggplatserna från reviret
vilket dämpar ljudet något, men en viss störning kan förekomma. Revir nummer 3 löper större
risk att utsättas för bullerstörning från den passerade servicevägen på väster sida än från byggnationen av kraftverk 18 och 20. Vägen som passerar reviret på ca 50 meters avstånd är en befintlig väg som kommer att förstärkas och breddas något. Den utgör en genomfartsled för en
stor del av kraftverksplatserna och kommer att belastas med täta transporter under byggnationen. Även revir nummer 4 ligger i direkt anslutning till en befintlig väg som kommer att breddas och förstärkas. Flygekorrar är visserligen kända för att vara relativt okänsliga för buller, men
revir 3 och 4 kan ändå komma att undvikas under byggnationen. Ekorrarna kan dock förväntas
återta reviret efter avslutad byggnation. Då servicevägarna i fråga är befintliga vägar innebär det
ett större ingrepp i naturen att flytta dem än vad som är motiverat för en störning av tillfällig
art.
I projektalternativ 2 är kraftverksplatserna 36 och 37 belägna i nära anslutning till revir nummer
1. En befintlig väg som enligt planen för alternativet ska förstärkas och breddas löper längs med
revirets östra kant till kraftverksplats 37. Från kraftverk 36 byggs enligt planen en ny väg mot
kraftverk 46. Vägen kommer att tangera revirets norra spets och fungera som genomfartsled för
transporter till och från 8 kraftverksplatser. Revir 1 kan förväntas bli kraftigt stört av buller och
mänsklig aktivitet vilket troligtvis leder till att reviret tillfälligt överges under byggnationen. Inga
fysiska ingrepp kommer dock att göras i habitatet.
Kraftverksplats 12 är i projektalternativ 2 belägen precis innanför gränsen till revir 5. På grund
av revirets ringa storlek (ca 2 ha) riskerar byggnationen av kraftverket och tillhörande serviceväg
att påverka livsförhållandena i reviret betydligt.
Avseende revir 3 och 4 kommer samma vägar att förstärkas och användas i projektalternativ 2
som i alternativ 1. De störningar som beskrivits ovan för dessa revir kan väntas i båda fallen. I
projektalternativ 2 ingår dock ett större antal vindkraftverk vilket förlänger den tid då byggnationen pågår inom området med 4-6 månader. Det dröjer alltså längre tid innan reviren kan återtas.
Drift
Under förutsättning att flygekorrarnas livsmiljöer inte förstörs rent fysiskt så är påverkan på arten som störst under byggtiden. Efter att byggnationen är klar minskar trafiken och den mänskliga aktiviteten i området markant vilket förbättrar flygekorrens livsbetingelser. De servicevägar
som byggs kommer inte vara så breda att de förhindrar att ekorrarna kan glidflyga över dem.
Den påverkan som kvarstår under driften utgörs av visst aerodynamiskt ljud från vindkraftverken
och en potentiell minskning av ekorrens livsmiljöer.
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Det aerodynamiska ljudet från kraftverksrotorns rörelse genom luften är inte lika intensivt som
ljud från exempelvis trafik och sprängning. Ljudet från rotorn avtar snabbt och dämpas av vegetationen. Det är också kraftigt beroende av vindriktningen. I kraftverkens omedelbara närhet
kan dock ljudnivån uppgå till 45-55 dB. Flygekorrens relativa ljudtålighet tyder på att det aerodynamiska ljudet generellt inte kan väntas medföra någon påtaglig försämring av livsmiljöerna.
Om kraftverk placeras i nära anslutning till viktiga livsmiljöer kan djuren dock förväntas störas
av ljudet och eventuellt överge hela eller delar av reviret.
I projektalternativ 1 finns risk för ljudstörning vid kraftverksplats 11 som ligger i nära anslutning
till revir 2a. Avståndet mellan planerad byggplats och revirets yttre gräns är ca 70 meter. Enligt
beräkningar i datorprogrammet WindPRO skulle den ekvivalenta ljudnivån i reviret, rakt öster
om kraftverket, bli ca 50 dBA vid vindhastigheten 8 m/s. Detta är en potentiellt störande nivå
som kan påverka ekorrarnas användande av området. Beaktande måste dock tas till den förhärskande vindriktningen som i Västervikområdet är sydlig och sydsydvästlig. Större delen av tiden
kommer därmed de höga ljudnivåerna att riktas mot norr där reviret inte påverkas.
I projektalternativ 2 finns risk för ljudstörning i revir nummer 1 till följd av att kraftverksplats
nummer 36 angränsar till revirets norra del. Även i detta fall minskas effekten av att reviret inte
ligger i förhärskande vindriktning, men det korta avståendet mellan kraftverk och revir medför
trots allt att den norra delen av reviret sannolikt blir så ljudpåverkad att det kommer att undvikas.
Alternativ 2 medför störst störning för revir nummer 5 där byggplatsen för kraftverk 12 är placerad strax innanför revirets yttersta kant. Placeringen medför både en påtaglig ljudstörning och
ett fysiskt ingrepp i livsmiljön. Ingreppet skulle medföra att denna föröknings- och rastplats försämras vilket kräver tillstånd för att avvika från bestämmelserna i 49§ naturvårdslagen.
14.6.5 Konsekvenser av kraftledningen
Förekomsten av flygekorren är koncentrerad längs med kraftledningsalternativen B1 och B2, i
höjd med Uttermossa och Back på södra sidan av rutten. Med nuvarande dragning kan kraftledningen medföra negativa konsekvenser för flygekorren genom intrång i dess livsmiljö. Det rekommenderas därför att rutten för kabeln flyttas ungefär 300 meter österut till den talldominerade skogen.
Längs med C2 finns flygekorren på västra sidan om Stensmosanneva och på södra sidan om Lilla
Sandjärv. Området kommer att förändras i och med avverkningen i området för kabeldragning
och förändrar därmed skogsområdet kring bäcken. Ledningen går genom bäckens fördelaktigaste område och på södra sidan av observationerna av flygekorre. Kraftledningen placeras dock
inte i en för flygekorren typisk skogsmiljö.
I andra områden är avståndet till observationerna av flygekorren över 100 meter eller ligger
utanför flygekorrens huvudsakliga livsmiljö. Kabeldragningarna medför därmed inte negativa
konsekvenser för de områden där arten förekommer.
14.6.6 Konsekvenser av att projektet inte genomförs
I projektalternativ 0 genomförs inte projektet. För flygekorren skulle detta innebära en lugnare
livsmiljö. Gamla skogspartier och grova aspar som är viktiga habitat för flygekorren avverkas
dock i stor skala. På sikt kan den därför få problem att överleva på projektområdet om inte de
viktigaste reviren skyddas.
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14.6.7 Skyddsåtgärder
I projektalternativ 1 har maximal hänsyn tagits till flygekorrarnas revir vid planering av kraftverksplatser och vägar. Alternativet medför inte att några föröknings- och rastplatser försämras
eller förstörs. För att minimera påverkan på djuren kan det dock vara lämpligt att begränsa byggarbete och intensiva transporter på vissa platser under tiden då flygekorren bygger bo, dvs. vårvintern. Detta gäller främst kraftverksplatserna 11 och 20 men även vägen mellan kraftverk 11
och 12 samt den befintliga väg som passerar revir nummer 4.
Avseende de alternativa rutterna för elöverföringen kan alternativ B1 och B2 komma att medföra negativ påverkan på flygekorrens livsmiljö i höjd med Uttermossa och Back. Sträckningen
föreslås därför justeras ca 300 meter åt öst, in i den talldominerade skogen.
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B1
B2
C1 och/ja C2
Elstation - Sähköasema
Kabel – Kaapeli
B1/B2 Förslag - Ehdotus

Figur 112: Kraftledningsalternativ B1 och B2 föreslås ändras enligt den röda linjen.
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14.7

Fladdermöss

14.7.1 Konsekvensmekanismer
Fladdermöss är en känslig djurgrupp i samband med vindkraftsetablering eftersom de reproducerar sig långsamt vilket kan betyda att i det fall många fladdermöss förolyckas innan de hinner
reproducera sig, kan detta ha en negativ inverkan på populationen. Vindkraftverk medför problem för fladdermössen främst genom kollisionsrisken.
Kollisioner sker främst under den period då fladdermöss flyttar och drabbar främst de arter som
flyttar långt. Under flytt flyger fladdermössen på högre höjd än vanligt och använder sig av ekolodning mera sällan än vid jakt, vilket ökar risken för att de ska kollidera med kraftverk. Lokala,
jagande fladdermöss flyger huvudsakligen på lägre höjd än där kraftverkens rotorblad rör sig,
varvid kollisionsrisken är mindre. Det har dock visat sig finnas undantag till detta och att även
jagande fladdermöss kan kollidera med kraftverk. (Rydell, m.fl. 2011). Riskerna är speciellt höga
där fladdermössens flyttstråk går, ofta i närheten av havet längs med kustlinjer eller andra tydliga ledlinjer i landskapet.
Fladdermöss kan attraheras till vindkraftverk under vissa förhållanden med svaga vindar. En av
anledningarna till att fladdermössen dras till kraftverken antas vara ansamlingar av insekter vid
maskinhuset under speciella väderförhållanden på sensommar och höst. Att insekter attraheras
av vindkraftverken kan ha att göra med tornens höjd och/eller färg. Fladdermössens beteende i
närheten av vindkraftverk verkar inte påverkas av om vindkraftverken är igång eller om de står
stilla. Därmed är det inte troligt att det är vindkraftverket i sig som lockar till sig fladdermössen
utan snarare tillgången på insekter (Ahlén, 2002).
Utöver direkta kollisioner orsakar de snurrande rotorbladen också en plötslig förändring av lufttrycket, vilket kan leda till inre skador hos fladdermössen när de befinner sig i rotorbladens direkta närhet (s.k. barotrauma).
Hur fladdermössen påverkas vid etablering av vindkraft skiljer sig mellan olika arter. Skillnader i
arternas beteende är en av anledningarna till att vissa förolyckas vid vindkraftverk oftare än
andra. Den största delen av de fladdermöss, som dödas av vindkraftverk är högriskarter som
tillhör släktena Nyctalus, Pipistrellus, Vespertilio och till viss del Eptesicus. Hela 98 % av de fladdermöss som omkommer vid vindkraftverk i Nordeuropa tillhör någon av åtta högriskarter i något av ovanstående släkten (Rydell, 2011). Till släktet Eptesicus hör den nordiska fladdermusen
som är en av Skandinaviens vanligaste arter. Det som är gemensamt för högriskarterna är att de
födosöker i det fria luftrummet på hög höjd och det är dessa som oftast observerats jaga insekter
som ansamlats vid vindkraftverkens övre del och vid rotorbladen (Ahlén, 2002). Sammansättningen av de arter som dödas är olika beroende på topografi och vegetation i närheten av verken.
I bland annat Tyskland och Frankrike har det visat sig att den största delen olyckor där fladdermöss kolliderar med, eller på annat sätt omkommer, på grund av vindkraftverk, sker under sensommar och höst. Olycksfrekvensen verkar också vara beroende av vilka väderförhållanden som
råder. Fladdermössen jagar vid vindkraftverk vid svaga vindstyrkor (Ahlén, m.fl., 2007) och mest
aktivitet har noterats vid vindhastigheter under 4 m/s. Det är även vid vindhastigheter under 4
m/s då det sker flest olyckor (Rydell, 2011).
Vindkraftsparker kan påverka fladdermöss även på andra sätt. Det är då främst genom att förutsättningarna ändras vid vägbyggnation, dränering eller avverkning av träd. Gammal skog med
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hålträd utgör t.ex. ofta lämpliga boplatser för fladdermus och är viktiga att bevara. Olägenheterna för fladdermössen kan minskas om vindkraftverken placeras utanför fladdermössens flyttstråk och utanför deras viktigaste föröknings- och födoplatser.
14.7.2 Bedömningsmetoder
Inventeringar av fladdermus i projektområdet genomfördes år 2012. Terrängarbetet och rapporteringen utfördes av Ramboll Finland Oy, naturkartläggare (specialyrkesexamen) ing. YH Ville
Yli-Teevahainen samt AFM Ismo Nousiainen.
Förekomsten av fladdermöss i utredningsområdet kartlades 11.6–30.9.2012 med hjälp av både
aktiva och passiva observationsmetoder (detektorer). I samband med andra undersökningar i
terrängen bedömdes dessutom potentiella föröknings- och rastplatser som fladdermöss kunde
använda samt lämpliga platser där de kan hitta föda. I projektområdet var två passiva detektorer
(Song Meter SM2BAT, Wildlife Acoustics) utplacerade för att kontinuerligt registrera fladdermössens ultraljud som lagrades på apparatens minneskort. Detektorerna fästes i träd på cirka 4
meters höjd och flyttades med några veckors mellanrum till olika platser i projektområdet så att
helhetsbilden blev så heltäckande som möjligt. Under kartläggningsperioden var de passiva detektorerna utplacerade på 14 olika platser i utredningsområdet, se Figur 114.

Figur 113: SM2BAT, passiv detektor monterad på trädstam.

Avsikten med de passiva detektorerna var att utreda fladdermössens eventuella flyttstråk, att
lokalisera livsmiljöer som fladdermössen aktivt använder samt att utreda vilka arter av fladdermöss som förekommer i projektområdet. Det inspelade ljudet på minneskorten analyserades
efteråt med lämplig programvara (Batsound och Analook). I materialet från den passiva uppföljningen grupperades fladdermusobservationerna så att observationerna under varje fem-minuters observationsperiod betraktades som en enda observation.
Fladdermössen kartlades inte bara med den passiva metoden utan också aktivt under taxeringsrundor. Då användes en ultraljudsdetektor (Pettersson D240X), som kan notera fladdermössens
ekolodningsljud och vid behov spelade man in ljud som inte identifierats i terrängen för senare
analys (t.ex. Batsound). På grund av att utredningsområdet är stort valde man som metod att
göra taxeringsrundor främst längs skogsvägarna så att man framför allt under de korta sommarnätterna kunde utnyttja tiden så effektivt som möjligt för kartläggning av utredningsområdet. I
utredningsområdet körde man långsamt (5–10 km/h) med bil längs skogsbilvägarna och andra
vägar med detektorns mikrofon hela tiden utanför bilen för att registrera ljud. Ibland gjordes
stopp i körningen. I skogen följde kartläggningsrutterna om möjligt befintliga stigar. På så sätt
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kan rundorna också upprepas vid eventuella kommande undersökningar. Vid bosättningen
körde man mycket långsamt med stopp emellanåt för att utreda platser där fladdermöss eventuellt kan föröka sig och rasta.
För att inte orsaka oskälig störning av hemfriden gjordes dock inga observationer på gårdsplaner
eller nära byggnader, fastän en del av gårdarna och de gamla byggnaderna kunde vara mycket
potentiella förekomstplatser för fladdermöss. Aktiva taxeringsrundor gjordes nattetid 11-12.6,
21-22.6, 1-2.8, 14-15.8 och 23-24.8. Taxeringsrundorna gjordes vid så gynnsamt väder som möjligt (vindstilla, varma nätter). Taxeringsrundorna inleddes ungefär en halvtimma efter solnedgången och avslutades i gryningen.
Resultatet av utredningarna samt aktuell forskning om hur fladdermöss påverkas av vindkraft
används som grund i bedömningen av projektets konsekvenser för fladdermöss.

Figur 114: Körvägar vid aktiv kartläggning och placeringar av passiva detektorer.
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14.7.3 Nulägesbeskrivning
Det finns sammanlagt 13 fladdermusarter i Finland, varav vissa förekommer över hela landet
och andra är mycket ovanliga. Samtliga arter finns upptagna i bilaga IV (a) till EU:s habitatdirektiv. Det är därmed förbjudet att förstöra eller försämra deras föröknings- och rastplatser enligt
naturvårdslagen. Alla fladdermusarter är också fridlysta samt skyddas genom det internationella
EUROBATS-avtalet. Enligt detta avtal bör bl.a. fladdermössens övervintringsplatser, daggömslen
och viktiga födoområden bevaras.
Det största hotet mot fladdermössen idag är minskningen av lämpliga livsmiljöer. De allt ensidigare jordbruksmiljöerna och den ökade kemikalieanvändningen minskar tillgången på föda, medan det tätare byggandet och skogsbruket leder till färre daggömslen. I den senaste bedömningen av hotstatus för arter i Finland är fransfladdermus (M. nattereri) klassificerad som starkt
hotad (EN) och trollfladdermus (Pipistrellus nathusii) som sårbar (VU). Av dessa är fransfladdermusen också i naturvårdsförordningen klassificerad som en art som kräver särskilt skydd.
Livsmiljö och förutsättningar
I Finland har sammanlagt 13 fladdermusarter påträffats. Av dem har sex arter observerats föröka
sig i Finland. Den vanligaste arten, som har störst spridning, är nordisk fladdermus (Eptesicus
nilssoni), som påträffas så långt norrut som i Lappland. Andra allmänt förekommande arter är
dessutom mustaschfladdermus (Myotis mystacinusi), Brandts mustaschfladdermus (Myotis
brandtii), vattenfladdermus (M. daubentonii) och långörad fladdermus (Plecotus auritius). Övriga arter som förekommer i Finland är mera sällsynta och påträffas närmast i närheten av sydkusten. På grund av bristfälliga undersökningar är alla arters förekomstområden dock ännu inte
kända.
Alla fladdermöss som förekommer i Finland är insektsätare. De jagar på nätterna och vilar på
skyddade platser under dagarna. Lämpliga daggömslen är till exempel trädhålor och byggnader
i närheten av deras födoområden. Mest fladdermöss finns det i kulturmiljöer i södra delen av
landet. I vidsträckta skogsområden är de ovanligare, speciellt då antalet lämpliga hålträd har
minskat på grund av skogsbruket.
Fladdermössen tillbringar vintern i dvala. På hösten söker de sig till sina övervintringsplatser,
som kan vara bl.a. klippgrottor och byggnader. En del av fladdermössen kan flytta längre sträckor
söderut på hösten för att övervintra. Flyttbeteendet varierar beroende på art och levnadsområde och kunskapen om detta är än så länge relativt låg. Det har dock antagits att fladdermössens flyttstråk följer kusten eller motsvarande enhetliga vattenområden som de enkelt kan följa
för att orientera sig.
Inventeringsresultat aktiv kartläggning
Under fladdermuskartläggningen noterades fyra olika arter: nordisk fladdermus, trollfladdermus
samt mustaschfladdermus/Brandts mustaschfladdermus (dessa har räknats som två arter men
är till förväxling lika). Under de aktiva kartläggningarna gjordes sammanlagt 52 fladdermusobservationer. Den vanligaste fladdermusarten var som väntat nordisk fladdermus, som påträffades 38 gånger under de aktiva kartläggningarna. Ett mindre antal observationer gjordes av mustaschfladdermus/Brandts mustaschfladdermus (här kallade Myotis-arter), som under kartläggningarna påträffades 12 gånger. Inga säkra observationer av vattenfladdermus gjordes, men det
är sannolikt att vattenfladdermus förekommer i området. Under en natt gjordes dessutom två
korta observationer av en fladdermusart som inte kunde artbestämmas. Alla observationer av
trollfladdermus gjordes med de passiva detektorerna.
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Antalet fladdermöss per art som observerats vid aktiva kartläggningar i utredningsområdet i
Västervik anges i Tabell 27 och observationsplatserna i Figur 115.
Tabell 27: Antal fladdermusobservationer vid aktiva kartläggningar på utredningsområdet.

Art

11-12.6.12

21-22.6.12

1-2.8.12

14-15.8.12

23-24.8.12

Totalt

Nord. Fladdermus

1

1

13

17

6

38

Mustasch-/Br. Must.fl.

0

0

3

5

4

12

Okänd art

0

0

0

0

2

2

Fladdermusobservationerna under de aktiva taxeringsrundorna fördelades ganska jämnt över
hela utredningsområdet. Några delområden skilde sig från mängden. Där var fladdermusaktiviteten betydligt större än på omgivande områden. Flest fladdermusobservationer gjordes i det
nordvästra hörnet av utredningsområdet vid Sandåsdiket, som korsas av Storkärrvägen, och vid
Sandåsarna, där det finns både lummig skog längs bäcken och grova granbestånd. Här påträffades både nordisk fladdermus och mustaschfladdermus/Brandts mustaschfladdermus flera
gånger. Sandåsdiket erbjuder rikligt med insekter som näring för fladdermössen. Vid bron påträffades framför allt jagande nordiska fladdermöss. De grova granbestånden vid Sandåsarna
var speciellt omtyckta av fladdermöss ut släktet Myotis. Myotis-arter noterades också flera
gånger vid skogsbilvägen till skogsåkern i Klockarliden. Längs den här vägen finns rikligt med
grova granbestånd. De kargare områdena i den mellersta delen av projektområdet, kring de
stora mossarna (Nedermossen-Högmossen) verkade enligt inventeringen inte vara lika lämpliga
platser för fladdermöss.
Det största individantalet observerades vid rundan i mitten av augusti, då sammanlagt 22 fladdermusindivider noterades. Observationerna av mustaschfladdermus/Brandts mustaschfladdermus var koncentrerade till rundorna i augusti. I juni noterades dessa arter inte alls. I början
av juni var fladdermusobservationerna även i övrigt mycket fåtaliga. Nordiska fladdermöss påträffades framför allt när de jagade över skogsvägar, landsvägar, stigar eller annan öppen plats.
Så gott som alla fladdermusobservationer gällde enstaka individer, endast några observationer
i augusti omfattade två nordiska fladdermöss.
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Figur 115: Fladdermusobservationer under aktiva kartläggningsrundor i utredningsområdet.
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Inventeringsresultat passiv kartläggning
Under inventeringsperioden registrerade de passiva detektorerna sammanlagt 2060 fladdermusobservationer, vilket omvandlat till fem minuters observationsperioder innebär närmare 900
observationer. De passiva detektorerna registrerade flest observationer av nordisk fladdermus
(481 observationer/5 min period) samt Myotis-arter (392 observationer/5 min period). Arterna
i släktet Myotis (mustaschfladdermus, Brandts mustaschfladdermus, vattenfladdermus och
fransfladdermus) är svåra att skilja från varandra i materialet från de passiva detektorerna. Därför kallas den här gruppen ”Myotis-arter”.
De passiva detektorerna P9, P10 och P11 registrerade dessutom observationer av fem trollfladdermöss under perioden 27.8–2.9.2012. Arten flyttar i slutet av augusti, vilket innebär att en viss
flyttningsrörelse för den här arten förekom genom området. Inga egentliga flyttstråk noterades
och utgående från observationerna kan inga noggrannare slutsatser dras. Minst observationer
registrerades med de passiva detektorerna P1 (noll observationer) och P12. De fåtaliga observationerna speciellt i början av juni förklaras främst av tidpunkten, då fladdermusaktiviteten
också annars var liten. I Tabell 28 presenteras observationerna vid varje plats där en passiv detektor var placerad. Benämningarna P1 till P14 motsvarar platserna i Figur 114.

Tabell 28: Sammanställning av fladdermusobservationer med passiva detektorer.

Passiv detektor
P1
P2

Mätperiod
12-13.6.212
11-20.6.212

P3

22.6-15.7.2012

P4

22.6-15.7.2012

P5

15.7-2.8.2012

P6

15.7-2.8.2012

P7

2-15.8.2012

P8

2-15.8.2012

P9

16-27.8.2012

P10

30.8-21.9.2012

P11

30.8-8.9.2012

P12
P13

12-20.9.2012
24.9-1.10.2012

P14

24.9-2.10.2012
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Antal observationer
0
Nordisk fladdermus: 19
Myotis-art: 4
Nordisk fladdermus: 26
Myotis-art: 12
Nordisk fladdermus: 46
Myotis-art: 6
Nordisk fladdermus: 9
Myotis-art: 55
Nordisk fladdermus: 130
Myotis-art: 37
Nordisk fladdermus: 61
Myotis-art: 40
Nordisk fladdermus:
Myotis-art:
Nordisk fladdermus: 28
Myotis-art: 114
Trollfladdermus: 1
Nordisk fladdermus: 70
Myotis-art: 58
Trollfladdermus: 1
Nordisk fladdermus: 46
Myotis-art: 37
Trollfladdermus: 3
Myotis-art: 2
Nordisk fladdermus: 3
Myotis-art: 3
Nordisk fladdermus: 13
Myotis-art: 3
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Viktiga områden för fladdermöss i Västervik
För att bestämma och avgränsa de områden som är viktiga för fladdermössen användes en klassificeringsmetod utarbetad av föreningen Suomen lepakkotieteellinen yhdistys (Finlands fladdermusvetenskapliga förening) (SLY 2011):
Klass I: Föröknings- och rastplats. Enligt naturvårdslagen är det förbjudet att förstöra eller
försämra platsen.
Klass II: Viktigt födoområde eller förflyttningsstråk. I markanvändningen bör områdets
värde för fladdermöss beaktas (EUROBATS)
Klass III: Annat område som används av fladdermöss. I markanvändningen bör områdets
värde för fladdermöss i mån av möjlighet beaktas.

De områden som är viktiga för fladdermöss i utredningsområdet är avgränsade i Figur 116 och
beskrivs nedan.
Klass I: Föröknings- och rastplatser
Vid kartläggningen observerades inga sådana föröknings- och rastplatser för fladdermöss som
avses i naturvårdslagen 49 §. Det är dock möjligt att det kan finnas förökningsområden för fladdermöss någonstans i utredningsområdet. Det kan finnas föröknings- och rastområden t.ex. i
byggnader eller hålträd på området, men detta kunde inte verifieras inom ramen för utredningen.
Klass II: Viktiga födoområden och förflyttningsstråk
Ett födoområde som är viktigt och hör till klass II avgränsades i den nordvästra delen av utredningsområdet. Det omfattar bl.a. det frodiga området längs Sandåsdiket samt ett gammalt grovt
granbestånd i naturliknande tillstånd vid Sandåsarna. På dessa områden gjordes flera observationer av jagande individer av Myotis-art samt nordiska fladdermöss vid terrängundersökningarna. Området erbjuder både föda och potentiella föröknings- och rastplatser (flera hålträd). De
grova blandskogarna med gran och asp väster om Storkärrvägen mot Frivelas och området längs
vägen utgör förflyttningsstråk mellan Sandåsarna och Frivelas. Här observerades både Myotisarter och nordiska fladdermöss.
Ett annat område som bedömdes höra till klass II var området med grova granbestånd söder om
skogsåkern Klockarliden. Längs skogsbilvägen till Klockarliden gjordes flera observationer av mustaschfladdermus/Brandts mustaschfladdermus olika gånger. Även en enstaka nordisk fladdermus noterades på området. De mörka granbestånden intill skogsbilvägen är viktiga födoområden för Myotis-arter och skogsbilvägen till Klockarliden kan utgöra ett viktigt förflyttningsstråk
för både Myotis-arter och nordiska fladdermöss.
Klass III: Andra områden som används av fladdermöss
Enligt materialet som registrerats av de passiva detektorerna samt försiktighetsprincipen har
även återstående värdefulla, gamla, grova, grandominerade skogspartier i utredningsområdet
beträffande fladdermöss avgränsats som klass III, eftersom de mycket sannolikt är viktiga jaktområden för exempelvis Myotis-arter.
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Figur 116: Viktiga områden för fladdermöss inom projektområdet.
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Flyttstråk
Undersökningar av fladdermössens flyttning har inga långa traditioner i Finland, trots att motsvarande undersökningar av fladdermöss har pågått länge på andra platser i Europa. Genom de
fladdermusutredningar som har gjorts för vindkraftsprojekten under den senaste tiden har kunskapen om fladdermössens flyttningsbeteende, flyttande arter och de främsta flyttstråken förbättrats betydligt. Även fristående projekt såsom Finlands fladdermusvetenskapliga förenings
(Suomen lepakkotieteellinen yhdistys) projekt Lemu (undersökning av fladdermössens flyttning)
samt ”Luontotietoa tuulivoimatuotannon suunnitteluun Satakunnassa” (LTSS) har gett rikligt
med ny information om fladdermössens flyttning och flyttningsaktivitet. De närmaste undersökningarna för att utreda fladdermössens flyttning har gjorts t.ex. på Bergö och Sidlandet i Malax
samt i Ömossa i Kristinestad (Bathouse 2010, 2011a och 2011b). Uppföljning för LTTS-projektet
har pågått söder om Västervik utredningsområde i Björneborgsregionen. Enligt olika undersökningar har tydlig flyttaktivitet noterats för arter som flyttar långa sträckor (t.ex. trollfladdermus),
speciellt i närheten av kusten. Även längre mot inlandet flyttar sannolikt fladdermöss i någon
mån, men mera detaljerat material om någon tydlig flyttkoncentration eller några flitigt använda
flyttstråk har ännu inte samlats.
Förekomsten av trollfladdermus i utredningsområdet tyder på en småskalig flyttningsaktivitet,
men på grund av de få observationerna torde det inte vara något viktigt flyttstråk. Motsvarande
resultat fick man öster om Västervik i fladdermusundersökningarna för Ömossa vindkraftsprojekt (Bathouse 2011b). Även där observerades endast enstaka trollfladdermöss. Andra fåtaliga
långväga flyttare såsom stor fladdermus, gråskimlig fladdermus, pipistrell och dvärgfladdermus
observerades inte i någondera utredningen. Som hjälp för att orientera sig under flyttningen
utnyttjar fladdermössen landmärken och linjer som kan urskiljas i terrängen såsom vattendrag,
höga åsar, kalhyggen, vägar m.m. I utredningsområdet i Västervik finns inga tydliga ledlinjer
såsom åsar eller vattendrag som kunde styra flyttningen. De viktigaste flyttstråken för fladdermöss torde gå nära kusten väster om utredningsområdet.
Fladdermöss längs kraftledningslinjerna
Förekomst av fladdermöss har inte utretts längs med kraftledningsrutterna.
14.7.4 Konsekvenser av vindkraftsparken
Byggnation och avveckling
Under byggnationen av vindkraftsanläggningen förekommer mycket mänsklig aktivitet i området samt buller från diverse markarbete och transporter. Ljudet under byggnationen är mer intensivt än det aerodynamiska ljudet från vindkraftverken under drift och kan vara störande. Det
finns dock inte något som tyder på att ljudet skulle vara en avgörande störningsfaktor för fladdermössen, vilka huvudsakligen är nattaktiva och sover under dagen. Störningar under byggnationen riskerar främst att uppstå om rastplatser, förökningsplatser och födoområden förstörs. De
områden som identifierats som klass II kräver därför extra hänsyn under byggtiden. Områden av
klass III bör i mån av möjlighet beaktas.
Placeringar av vägar och kraftverksplatser för de båda alternativen i förhållande till viktiga områden för fladdermöss visas i Figur 121 och Figur 122.
I båda projektalternativen kommer befintliga vägar som löper genom fladdermusområden av
klass II att förstärkas och användas. Genom klass II-området i nordväst (Sandåsdiket-Sandåsarna) löper Storkärrvägen vilken kommer att användas men inte breddas eller förstärkas. Till
Storkärrvägen ansluter en mindre väg mot öster som kommer att kräva förstärkning samt bred-
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ning av svängradien vid anslutningen till Storkärrvägen. Ca 450 m av den väg som behöver förstärkas löper genom klass II-området för fladdermöss. Denna väg svänger nästan 180 grader
med 150 m svängradie inom klass II-området. De konsekvenser som kan uppstå av utnyttjandet
och förstärkningen/breddningen av vägen är starkt kopplade till behovet av avverkning. Dels
behöver skog avverkas för att möjliggöra breddning och dels för att de långa transporterna ska
få fritt utrymme för utskjutande delar i kurvan. Det gamla skogsbestånd som huvudsakligen utgör lämpligt födoområde för fladdermöss är koncentrerat till det gamla skogspartiet på insidan
av kurvan. Ytterkanten är därmed inte lika känslig för avverkning. Under förutsättning att breddning av väg samt avverkning enbart görs längs kurvans ytterkant så torde intrånget i klass IIområdet vara mycket litet under byggnationen.
Även genom klass II-området i sydöst (Klockarliden) löper en skogsbilväg som i båda projektalternativen kommer att användas för transporter under byggnationen. Denna vägsträcka är ca
800 m lång och behöver sannolikt också breddas något. Fördelen i det här området är att vägen
är relativt rak vilket begränsar behovet av avverkning längs sidorna. Avverkning av skog 3-5 m
längs vägens sidor bedöms inte vara ett ingrepp som påtagligt försämrar skogens värde för fladdermössen.
Projektalternativ 2 medför 90 m nybyggnation av väg i den norra delen av klass II-området vid
Klockarliden. Eftersom här inte finns någon vägkorridor sedan tidigare medför nybyggnationen
med tillhörande avverkning en habitatförlust och påverkan på skogens struktur längs sträckan.
Även ett flertal områden av klass III för fladdermöss finns inom projektområdet. Dessa områden
sammanfaller nästan uteslutande med de gamla skogspartier som är värdefulla även för flygekorren. I projektalternativ 1 har maximal hänsyn tagits till dessa områden vid planering av vägar
och kraftverkspositioner. Under förutsättning att befintliga vägar som angränsar mot de värdefulla skogspartierna breddas i riktning från skogen och avverkning längs väglinjen begränsas så
påverkas inte dessa områdens potentiella värde som födo- eller förökningsområden för fladdermus. Även i projektalternativ 2 har vägarna i hög grad anpassats för att inte medföra intrång i
de gamla skogsbestånden. Dock är kraftverk nr 12 i alternativ 2 beläget i utkanten av ett skogsparti med gammal skog. Skogspartiet är litet, men placeringen bedöms ändå vara olämplig ur
fladdermussynpunkt.
Sammanfattningsvis kommer byggnationen att påverka områden av klass II i högre grad än områden av klass III. Dock kan åtgärder vidtas för att minimera påverkan på fladdermössens födooch förökningsområden.
Under avvecklingen av parken genomförs inga avverkningar om det inte krävs för att möjliggöra
bortforsling av vindkraftverken. Den skog som i detta fall behöver avlägsnas är då inte mer än
20-30 år gammal och därmed inte av något större värde för fladdermössen. Avvecklingsskedet
bedöms därför inte påverka fladdermössen negativt.
Drift
Den största risken för påverkan på fladdermössen uppstår under driften då kollisionsrisk föreligger. Under driften har kraftverksplaceringarna betydligt större betydelse än vägarna. Det finns
inga vedertagna skyddsavstånd mellan vindkraftverk och områden viktiga för fladdermöss eftersom risken för störningar varierar mellan olika arter.
Förekomsten av trollfladdermus på utredningsområdet tyder på en småskalig flyttningsaktivitet,
men på grund av de få observationerna torde det inte vara något viktigt flyttstråk. Dessa observationer sammantaget med inventeringar i närliggande områden tyder på att fladdermössens
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huvudsakliga flyttaktivitet är samlad nära kusten, väster om utredningsområdet. Projektets påverkan på flyttande fladdermöss bedöms därför vara försumbar i båda projektalternativen. Fortsättningsvis bortses alltså från påverkan på flyttande fladdermusarter och fokus ligger istället på
jagande fladdermöss på hög höjd.
Kraftverksplaceringarna i projektalternativ 1 har så långt som möjligt anpassats efter de områden som är viktiga för fladdermössens födosök samt potentiella förökningsplatser. Vid det nordvästra fladdermusområdet av klass II (Sandåsdiket-Sandåsarna) planeras två vindkraftverk inom
500 meters radie. Kraftverk nummer 2 är placerat ca 450 m söder om området och kraftverk
nummer 3 ca 350 m i östlig riktning. Fladdermössen har konstaterats röra sig mellan det gamla
skogsbeståndet i Sandåsarna och det frodiga området runt Sandåsdiket. Kraftverken är placerade i riktning från fladdermössens huvudsakliga jaktområden och avstånden bedöms därför
vara tillräckliga för att populationstätheten inte ska påverkas av eventuella kollisioner.
Även vid det sydöstra området av klass II (Klockarliden) planeras i projektalternativ 1 två vindkraftverk inom 500 meters radie. Kraftverk nummer 16 är placerat ca 320 m norr om området
och kraftverk nummer 15 ca 100 m väster om områdets norra del. Till kraftverk 16 bedöms avståndet vara tillräckligt långt för att kollisionsrisken inte ska vara större än någon annanstans i
projektområdet. Kraftverk nummer 15 medför en större risk då det är placerat nära de mörka
granbestånden längs skogsbilvägen där fladdermöss jagar. Servicevägen som kommer att byggas
till kraftverksplatsen kan också medföra att fladdermöss lockas dit. Enligt fältinventeringen utnyttjas området dock främst av arterna mustaschfladdermus och Brandts mustaschfladdermus.
Dessa tillhör släktet Myotis som inte är ett av de identifierade högrisksläktena. Avståndet till
kraftverket bedöms därmed vara tillräckligt med avseende på artsammansättningen i området.
Om kollisioner trots detta observeras vid kraftverk 15 så kan det vara motiverat att stänga av
verket vid låga vindhastigheter under sensommaren.
I projektalternativ 2 har kraftverksplaceringarna inte anpassats i lika hög grad efter födosöksområden och potentiella förökningsplatser. Vid det nordvästra fladdermusområdet av klass II
(Sandåsdiket-Sandåsarna) planeras två vindkraftverk inom 500 meters avstånd. Kraftverk nummer 32 är placerat ca 100 m öster om området och kraftverk nummer 43 ca 300 m i sydlig riktning. Kraftverk nummer 32 medför en påtaglig kollisionsrisk för nordisk fladdermus som förekommer rikligt i området och är extra känslig för vindkraft genom sin flyghöjd. Vägen som byggs
fram till kraftverksplatsen kan locka fladdermöss till verket vilket ökar kollisionsrisken.
Vid det sydöstra området av klass II (Klockarliden) planeras i projektalternativ 2 tre vindkraftverk inom 500 meters avstånd. Kraftverk nummer 42 är placerat ca 230 m väster om områdets
norra del, kraftverk nummer 41 ca 450 m nordväst om området och kraftverk nummer 31 är
placerat ca 450 m i nordlig riktning. Samtliga avstånd bedöms som tillräckliga och risken för kollisioner är inte större här än någon annanstans i projektområdet.
Sammanfattningsvis förekommer fladdermöss över hela projektområdet, men med högre koncentration där det finns lämpliga födo- och livsmiljöer. Artsammansättningen består av ett fåtal
arter där nordisk fladdermus, mustaschfladdermus och Brandts mustaschfladdermus utgör huvuddelen. Även trollfladdermus har observerats vid ett fåtal tillfällen. Eventuellt finns även vattenfladdermus inom området. Av dessa arter räknas nordisk fladdermus och trollfladdermus
som högriskarter eftersom de ibland jagar på hög höjd i det fria luftrummet. Den nordiska fladdermusen är Finlands vanligaste fladdermusart. Det bedöms därför inte vara motiverat att vidta
skyddsåtgärder i hela projektområdet utan endast i direkt anslutning till viktiga födoområden
och förflyttningsstråk. Trollfladdermusen är klassad som sårbar (VU) och kräver därmed större
försiktighet. Tidpunkt och antal observationer av trollfladdermus i projektområdet tyder dock
på att dessa individer enbart flyttar via området och då inte i någon stor skala. Kollisionsrisken
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