195 / 234

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

13.7 Minskning av konsekvenserna
Konsekvenserna för klimatet är positiva och därför finns inget behov av att minska skadliga konsekvenser under driften. Utnyttjandet av naturresurser kan minskas om man fäster vikt vid detta
då vindkraftverk produceras, under byggtiden och i planeringen. I byggskedet kan klimatpåverkan minskas genom användning av kortare transportsträckor och lokalt producerade material.
13.8 Osäkerhetsfaktorer och deras inverkan på slutsatserna
Bedömningen av utnyttjandet av naturresurser och klimatpåverkan har baserats på uppskattningar som gjorts i vetenskaplig forskning beträffande materialförbrukning och utsläpp. I praktiken produceras olika tillverkares vindkraftverk på något olika sätt och de lokala förhållandena
kan i någon mån avvika från forskningens medeltal. Slutsatserna bedöms dock vara tillräckligt
exakta för den granskade noggrannhetsnivån.

14. KONSEKVENSER FÖR UTNYTTJANDE AV NATURRESURSER, JAKT OCH VILTVÅRD
14.1 Konsekvensens ursprung och influensområde
Utnyttjande av naturresurser
I fråga om miljökonsekvenser kan vindkraftsparkens livscykel delas in i fem huvudskeden enligt
följande figur.

Produktion
och förbehandling av
råvaror för
tillverkning
av vindkraftverk

Produktion
av komponenter för
tillverkning
av vindkraftverk

Byggande av
vindkraftverkens
fundament
och resning
av
kraftverken

Vindkraftverkens
driftstid inkl.
service och
reparationsåtgärder

Avveckling
av vindkraftverken
och avfallsbehandling

Schema över en vindkraftsparks livscykel.

Byggande av vindkraftverk
En del av miljökonsekvenserna av en vindkraftspark hänför sig till tillverkningen av vindkraftverken och tillhörande konstruktioner. För tillverkningen av vindkraftverk krävs råvaror och energi.
Vindkraftverkens konstruktioner är huvudsakligen gjorda av stål. I maskinhuset används dessutom bl.a. aluminium- och kopparkomponenter. Kraftverkens rotorblad är vanligen gjorda av glasfiber som tillverkas av glas och polyesterfiber.
Brytning och behandling av behövliga metaller förbrukar energi och råvaror. Miljökonsekvenserna
i produktionsskedet består av bl.a. utsläpp i luft och vatten. Miljökonsekvensernas omfattning
påverkas, när det gäller tillverkningen av kraftverkskomponenter, speciellt av produktionssättet
samt på vilket sätt den använda energin produceras. Användning av förnybara energikällor minskar miljökonsekvenserna under vindkraftsparkens livscykel.
Vindkraftverkens driftsskede
Vindkraftsparkens funktionstid är med moderna vindkraftverk relativt lång (torn ca 50 år och
turbin ca 20 år), vilket minskar miljökonsekvenserna för den elektricitet som produceras med
vindkraft under kraftverkens livscykel samt förbättrar dess produktionseffektivitet. Vindkraftverkens livslängd kan förlängas betydligt genom tillräcklig service samt byte av delar.
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Avveckling av vindkraftverk
Det sista skedet av vindkraftsparkens livscykel är avveckling, återvinning av vindkraftsparkens
anordningar samt avfallshantering. Genom effektiv återanvändning och återvinning av materialen
minskas behovet att producera nya råvaror, varvid behovet av slutdeponering minskar. Numera
kan närmare 80 % av de råvaror som använts i ett 2,5 MW vindkraftverk återvinnas. För metallkomponenterna (stål, koppar, aluminium, bly) i kraftverken är återvinningsgraden i allmänhet
redan nu mycket hög, närmare 100 %.
Den projektansvariga ansvarar för att vindkraftverkens konstruktioner avlägsnas från vindkraftsparken efter att driften upphört. Längst livstid av konstruktionerna på vindkraftsparkens område
har kraftverkens fundament samt servicevägarna. På fundamentet går det att bygga ett nytt
kraftverk som lämpar sig för fundamentets egenskaper eller också kan fundamenten rivas efter
avslutad drift.
Jakt och viltvård
Projektet leder till att planeringsområdet förändras från obebyggt område till bebyggt område.
De ökade störningarna på området till följd av byggarbetet kan leda till att djur söker sig bort
från området till fridfullare områden, men detta bedöms vara tillfälligt. Vid rivningen av kraftverken bedöms konsekvenserna vara likartade som under byggtiden. Under driften kan konsekvenser för jakten uppkomma, om skottlinjerna eller jakttornens placering måste ändras på grund av
kraftverkens placering. Beträffande jakten sträcker sig influensområdet cirka två kilometer utanför planeringsområdets avgränsning, då man beaktar skyddszonen för skjutning.
14.2 Utgångsinformation och bedömningsmetoder
Utnyttjande av naturresurser
Följande tabell visar de materialresurser som förbrukas under en vindkraftsparks livscykel i förhållande till den producerade mängden elenergi. Under livscykeln förbrukar vindkraftsproduktionen mest vatten, som används i kraftverkskomponenternas tillverkningsprocesser samt i den
energiproduktion som de kräver. Näst mest förbrukar vindkraftsproduktionen energi från olika
källor i olika produktionsprocesser, t.ex. stenkol, naturgas och olja, samt stål som är huvudmaterial i vindkraftverkets stomme.
Vindkraftsparkernas effektivitet som energiproduktionsform har utretts i flera undersökningar
genom metoder baserade på livscykelanalys. Genom undersökningarna har man speciellt velat
utreda förhållandet mellan den energi som går åt till att bygga vindkraftverk och den energimängd som ett kraftverk producerar under den tid det är i drift. Allmänt uppskattas en vindkraftspark producera den energimängd som går åt till att bygga den och ta den ur bruk i genomsnitt inom 4–6 månader, då man förutom den egentliga vindkraftsparken också beaktar de kraftledningar, elstationer och andra konstruktioner som den behöver (Schleisner 2000, Vestas 2006).
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Tabell 41. Uppskattning av materialförbrukningen under ett 3 MW havsbaserat vindkraftverks (modell
Vestas V90) livscykel i förhållande till den producerade energimängden. I uppgifterna har utöver de
egentliga kraftverken också behövliga elledningar och andra nödvändiga konstruktioner beaktats (Vestas 2006).

Material
Vatten
Stenkol
Råolja

Förbrukning (g/kWh)
49,346
0,740
0,630

Järn
Naturgas
Kvartssand
Lignit

0,419
0,375
0,335
0,324

Kalksten
Natriumklorid (bergsalt)
Sten
Lera

0,126
0,051
0,055
0,031

Zink, aluminium, mangan, koppar,
bly

0,03–0,41

I vindkraftsprojektets byggskede behövs stenmaterial för att bygga fälten kring vindkraftverken
samt vägarna och förbättra de nuvarande vägarna. En del av stenmaterialet som behövs kan fås
från planeringsområdet i samband med jordbyggnadsarbetet och en del skaffas från närmaste
lämpliga marktäktsområde. Den behövliga mängden stenmaterial har enligt de planeringsdata
som finns för närvarande uppskattats i samband med konsekvenserna för jord- och berggrund i
kapitel 10.1. Mängden stenmaterial som behövs kommer att preciseras då projektplaneringen
framskrider.
Jakt och viltvård
Konsekvenserna för jakt och viltvård på planeringsområdet bedömdes på basis av Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets rovdjursregister samt intervjuer med jaktföreningarnas medlemmar och
funktionärer i Närpesnejdens jaktvårdsförening.
14.3 Bestämning av de berörda objektens känslighet och konsekvensens storlek
Utnyttjande av naturresurser
Naturresurserna som ska användas i projektets konstruktioner kommer nästan enbart från platser utanför projektområdet, så konsekvenserna av materialförbrukningen berör många platser,
till och med på andra sidan jordklotet. Därför bestäms objektets känslighet inte beträffande utnyttjandet av naturresurser. Endast vissa byggnadsmaterial, exempelvis de massor som används
i servicevägarnas konstruktioner, kan det gå att få från projektområdet. I det här skedet av planeringen går det dock inte att noggrant ange från vilka platser marksubstansen kommer att tas
under byggtiden.
Hur mycket naturresurser som måste utnyttjas beror på projektets storlek samt använda metoder och utrustning. Mängden naturresurser som behövs för projektet står i nästan direkt proportion till antalet vindkraftverk som byggs. Mellan olika anordningar och lösningar kan det finnas
skillnader i fråga om materialförbrukning.
Jakt och viltvård
Jaktens och viltvårdens känslighet beror på hur nära det finns områden för jakt på småvilt eller
älg. Känsligheten i fråga om jaktföreningarnas jaktområden beror i hög grad på områdenas storlek. Ju mindre en jaktförenings hela jaktområde är och ju större del av det som ligger inom vindkraftsområdet, desto större är känsligheten. Känsligheten minskar då totalarealen av jaktföreningens jaktområde ökar och den areal som ingår i planeringsområdet minskar.
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Konsekvensens storlek bestäms av hur vindkraftsområdet påverkar jakten på området. Konsekvenserna är minst om de berör jaktupplevelsen och störst om de berör jaktarrangemangen.
Jakt, bestämning av influensområdets känslighet.

Liten

Av en jaktförenings jaktområden ligger mindre än 5 procent av hela
jaktområdet inom vindkraftsområdet. Statens och företagens områden för jakt på småvilt och älg ligger mer än två kilometer från planeringsområdet.

Måttlig

Av en jaktförenings jaktområden ligger 5–10 procent av hela jaktområdet inom vindkraftsområdet. Statens och företagens områden för
jakt på småvilt och älg ligger högst två kilometer från planeringsområdet och som närmast gränsar de till planeringsområdet.

Stor

Av en jaktförenings jaktområden ligger över 10 procent av hela jaktområdet inom vindkraftsområdet. Statens och företagens områden för
jakt på småvilt och älg ligger delvis eller helt inom planeringsområdet.

Bestämning av storleken på konsekvenserna för jakten.

14.4

Liten

Medelstor

Stor

Projektet kan försämra jaktupplevelsen.

Projektet orsakar förändringar i
jaktarrangemangen.

Projektet förhindrar
planeringsområdet.

Liten

Medelstor

Stor

jakt

på

Nuvarande situation
Inom planeringsområdet finns två jaktföreningar. Delområdet Björkliden hör till Yttermark jaktförenings område. Jaktföreningen har arrenderat jaktområden på cirka 12 000 hektar där man
jagar främst hjortdjur, räv, mårdhund, gäss och skogshönsfåglar. Föreningen har 75 medlemmar.
Området Hedet hör till Övermark jaktklubbs område. Jaktföreningen har arrenderat jaktområden
på cirka 17 000 hektar. Jaktklubben har 120 medlemmar. Man jagar främst hjortdjur, räv, mårdhund, gäss och skogshönsfåglar. Närpesregionen har fått tre jaktlicenser för lodjur under de senaste åren och de har utnyttjats, så det finns också lodjur på området. Björn, varg och järv förekommer tidvis på området. Båda jaktföreningarna hör till Närpesnejdens jaktvårdsförenings verksamhetsområde.
Inga områden arrenderade av stat och/eller företag för jakt av småvilt och älg ligger inom
mindre än tre kilometers avstånd från projektområdet.
Jaktens känslighet på influensområdet.

Måttlig

Projektområdet Björkliden utgör högst cirka 4 %
av Yttermark jaktförenings jaktområde. Projektområdet Hedet utgör cirka 6 % av Övermark
jaktklubbs jaktområde i alla projektalternativ.
Statens och företagens områden för jakt av småvilt och älg ligger på mer än tre kilometers avstånd från planeringsområdet.
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14.5 Konsekvenser för utnyttjande av naturresurser, jakt och viltvård
Jakt och viltvård
Under vindkraftsprojektets byggtid är möjligheterna att röra sig på området av säkerhetsskäl
åtminstone ställvis begränsade. Den ökade mänskliga aktiviteten medan vindkraftsparken byggs
kan leda till att speciellt det större viltet söker sig till lugnare områden. Om byggarbetet pågår
under jakttiden är det möjligt att jakten på området begränsas och att antalet fällda djur kan bli
mindre än normalt. Påverkan kan dock huvudsakligen bedömas bli tillfällig och djuren kommer
att återvända då störningarna av byggarbetet minskar.
Undersökningar av hjortdjurens beteende i närheten av vindkraftverk tyder på att kraftverkens
direkta inverkan under driften, t.ex. buller och visuellt störande faktorer, som helhet sett har
ganska liten inverkan och älgarna verkar inte i någon högre grad vara skygga för kraftverkskonstruktioner i livsmiljön. Till exempel i Oklahoma i USA har det inte noterats att en byggd vindkraftspark märkbart skulle ha förändrat de områden där kronhjortar lever och söker föda, med
undantag av kraftverkens egentliga byggområden som kronhjortarna började utnyttja mindre än
förr, främst till följd av minskad förekomst av lavar. Motsvarande resultat av att vindkraftverk
medför små störningar för hjortdjur finns förutom från USA också från bl.a. Norge, där beteendet
hos renflockar som betar i inhägnader har undersökts i förhållande till kraftverk som är i drift
samt kraftverk som har stoppats.
En utredning om småvilt (hare, rådjur och räv) visade inte på några skillnader i bl.a. mängden
spillning och spår, alltså djurens spridning eller användning av livsmiljön på vindkraftsområden
och referensområden (Menzel & Pohlmeyer 1999). Utredningen visade också att det inte fanns
några skillnader i mängden och fördelningen av spår/spillning inom 10–1000 m radie från ett
vindkraftverk (Menzel & Pohlmeyer 1999).
De servicevägar som ska byggas i projektet (kan jämföras med skogsbilvägar) utgör inget påtagligt hinder för större djur att ta sig fram. De här djuren brukar ofta vandra längs vägar med liten
trafik, så vägarna kommer att utgöra korridorer som utnyttjas av djuren. Den här korridoreffekten kan vara både positiv och negativ. Rovdjur såsom rävar och vargar vandrar längs vägarna,
vilket är gynnsamt för de här arterna, men samtidigt ökar det deras jakt på området längs
vägarna.
De servicevägar som ska byggas i anslutning till vindkraftsparken motsvarar till storleken skogsbilvägar. Trafiken på dessa vägar blir i regel inte särskilt stor. Därför kommer deras hindrande
inverkan på älgarnas rörelser sannolikt att bli mycket liten.
Även under driften kan dock vissa begränsningar i skottlinjer och -riktningar behövas på vindkraftsområdet. Konsekvenserna kan sträcka sig längre än planeringsområdets avgränsning, eftersom man vid jakt i närheten av planeringsområdet måste beakta skottriktningarna. Det här
gäller framför allt s.k. toppfågeljakt av hönsfåglar, eftersom skotten kan nå flera kilometer bort,
snett uppåt, varvid det kan träffa vindkraftverkens konstruktioner. Liknande störande konsekvenser som under byggtiden bedöms uppkomma då vindkraftsparken tas ur drift och kraftverken ska rivas och transporteras bort.
Projektområdet Björkliden utgör högst cirka 4 % i ALT 1A, cirka 3 % i ALT 1B och 0 % i ALT 2 av
Yttermark jaktförenings jaktområde. Projektområdet Hedet utgör cirka 6 % av Övermark jaktklubbs jaktområde i alla projektalternativ.
Under vindkraftsparkens drift kan jakten och viltvården fortsätta, men buller och rörliga skuggor
från vindkraftverken samt landskapspåverkan kan förändra jaktupplevelsen. Skottlinjerna och
andra jaktarrangemang kan också behöva ändras. Vindkraftsprojektet påverkar inte Eidets skjutbana söder om planeringsområdet och verksamheten där. På planeringsområdet finns inga områden som arrenderats av stat eller företag för jakt av småvilt eller hjortdjur och sådana områden
bedöms på grund av avståndet inte påverkas. Konsekvenserna för skogshönsfåglarna har behandlats i kapitel 10.5.
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Storleken av konsekvenserna för jakten.

Medelstor

Projektet orsakar förändringar i jaktarrangemangen. Under byggtiden förekommer störningar för
viltet och jakten. Om endast projektalternativ ALT 2 genomförs uppkommer i stort sett inga konsekvenser för Yttermark jaktförening.

Influensområdets känslighet

Betydelsen av konsekvenserna för jakten i de olika projektalternativen.

Stor
tiv
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Måttlig
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Naturresurser – trädbestånd
I Närpes finns cirka 68 000 ha skogsbruksmark. Den genomsnittliga virkesmängden på skogsbruksmark i Närpes är cirka 115 m3/ha. Enligt Skogscentralernas avverkningsförslag borde man i
Närpes under åren 2015–2024 på årsnivå avverka cirka 303 000 m 3/år, varav andelen slutavverkningar är cirka 190 000 m3/år (Finlands Skogscentral 2014). Om vindkraftsprojektet förverkligas görs kalhuggning på grund av kraftverksplatserna och de nya servicevägarna på cirka 30–
20 hektar skogsbruksmark beroende på projektalternativ. Om man antar att den genomsnittliga
virkesmängden på projektområdena och de områden som ska kalhuggas motsvarar den genomsnittliga virkesmängden på skogsbruksmark i Närpes (115 m 3/ha), motsvarar en kalavverkning
på 30–20 hektar cirka 3450–2300 m3. Om kalavverkningen för vindkraftsbyggnationen ställs i
proportion till det årliga målet för slutavverkningar i skogarna i hela Närpes motsvarar avverkningarna för vindkraftsprojektet knappt två procent av detta. Om avverkningarna ställs i proportion till endast projektområdenas areal (Björkliden ca 5 km 2 och Hedet ca 10 km2) och deras genomsnittliga virkesmängd samt målet för slutavverkningar utgör kalavverkningarna för vindkraftsbyggnationen cirka 82 % av det årliga målet för slutavverkningar på det här området.
14.6 Projektet genomförs inte ALT 0
Om projektet inte genomförs kommer jakten och viltvården inte att påverkas. Det förekommer
dock naturliga årliga variationer i djurbeståndens storlek, vilket också kan avspegla sig i antalet
fällda djur under olika år. Om projektet inte genomförs, sparas den mängd naturresurser som
skulle ha gått åt för att tillverka vindkraftverken och bygga vindkraftsparken. Den elmängd som
projektet skulle ha gett måste i 0-alternativet produceras med andra former av energiproduktion.
Produktion av motsvarande elmängd med andra former av energiproduktion kan inte ske utan
utnyttjande av naturresurser.
14.7 Minskning av konsekvenserna
Genom att inte utföra något byggarbete under våren och försommaren får viltet ro för att ta
hand om sina nyfödda ungar och fåglarna får häcka i fred på planeringsområdet och i dess
näromgivning. Utnyttjandet av naturresurser kan minskas om man fäster vikt vid detta då vindkraftverk produceras, under byggtiden och i planeringen.
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14.8 Osäkerhetsfaktorer och deras inverkan på slutsatserna
Konsekvenserna för jakt och viltvård har bedömts främst på basis av uppgifter i litteraturen,
VFFI:s rovdjursregister samt information som jägarna har gett. Informationen bedöms vara tillräcklig för konsekvensbedömningen och för att dra slutsatser.
Bedömningen av utnyttjandet av naturresurser har baserats på uppskattningar som bygger på
vetenskaplig forskning beträffande materialförbrukningen under ett vindkraftverks livscykel. I
praktiken produceras olika tillverkares vindkraftverk på något olika sätt och de lokala förhållandena kan i någon mån avvika från forskningens medeltal. Slutsatserna bedöms dock vara tillräckligt exakta för den granskade noggrannhetsnivån.

15. KONSEKVENSER I ANSLUTNING TILL SÄKERHETEN
15.1 Konsekvensens ursprung och influensområde
Risker och störningar i anslutning till byggandet
Riskerna i byggskedet gäller främst arbetssäkerheten. Under byggtiden ökar trafiken på planeringsområdets vägar och i dess närhet och man måste fästa vikt vid trafiksäkerheten och vägarnas skick. Projektets inverkan på vägnätet och trafiksäkerheten beskrivs närmare i kapitel 12.3.
Av säkerhetsskäl är det förbjudet att under byggtiden röra sig på planeringsområdet på maskinernas arbetsområde och ingen får komma i närheten av kranen som ska resa vindkraftverken.
Lyftkranen som ska resa vindkraftverken har en säkerhetszon som är två gånger kranens höjd.
Medan jordkablar dras är det av säkerhetsskäl inte tillåtet att röra sig på arbetsområdet. Vindkraftsparkens byggnadsområde, där möjligheterna att röra sig är begränsade, märks ut i terrängen.
Från de anordningar och transportfordon som används i byggarbetet kan det i händelse av en
olycka eller störning läcka ut olja i marken eller i vattendragen. Oljemängderna är dock relativt
små och ett oljeläckage är ganska osannolikt. Om olja kommer ut i marken eller i ett vattendrag
kan läckaget avgränsas och platsen rengöras.
Risker och störningssituationer under driften
Föremål som kan lossna
Under vindkraftsparkens drift finns det en risk att ett kraftverk kan gå sönder och att delar då
kan lossna. Enligt erfarenhet är risken för att något ska gå sönder dock mycket osannolik. Enligt
VTT:s statistik inträffade sex säkerhetsavvikelser i anslutning till vindkraftverk i Finland under
åren 1996–2011. Två potentiellt farliga fall har nämnts: bromsen i spetsen av vindkraftverkets
rotorblad har skadats och fallit. På moderna vindkraftverk används inte sådana bromsar vid bladspetsarna, så den här olyckstypen är inte möjlig på de vindkraftverk som numera byggs.
Isbildning och fallande is
Enligt praktisk erfarenhet kan isbildning orsaka fara på områden i inlandet där det är vanligt att
stor snöbelastning bildas i trädkronorna vid isbildande förhållanden. Risken för att skador ska
uppstå är också då ytterst liten. Moderna kraftverk kan utrustas med isdetekteringssystem som
känner av isbildande förhållanden eller isbildning på rotorbladen. Då kan kraftverket vid behov
stoppas tills väderförhållandena ändras eller isen har smält.
I Finland vid Bottniska vikens kust, exempelvis i Björneborg, Uleåborg, Kemi och Torneå har man
lång erfarenhet av vindkraftsområden där vindkraftverken är placerade vid kusten eller nära kusten. Fastän isbildning inte har förhindrats med tekniska metoder på dessa över 10 år gamla vindkraftverk är det inte känt att is skulle ha skadat människor eller egendom.
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Is kan under lämpliga förhållanden bilda en tunn hinna på rotorbladen. Isen försämrar bladens
aerodynamiska egenskaper och orsakar små produktionsförluster. Sådana tjocka islager, som
kan förekomma i områden där det också är vanligt med stor snöbelastning i trädkronorna, har i
praktiken inte påträffats vid kusten. I inlandet förekommer sådana väderförhållanden något oftare. Om det bildas tjocka islager på rotorbladen minskas rotorns rotationshastighet så mycket
att isen inte slungas särskilt långt bort från kraftverket. Risken är störst alldeles nedanför kraftverket då det startas. Då kan is som samlats på bladen och konstruktionerna medan de stod
stilla lossna.
Kraftledningar och elstation
Säkerhetsriskerna i anslutning till kraftledningarna och -kablarna beror på det elfält som en
spänningsförande ledning alstrar och magnetfältet från strömmen i ledningen samt till exempel
att konstruktioner kan gå sönder om träd faller över ledningen. Social- och hälsovårdsministeriet
(SHM) har gett rekommendationer om lågfrekventa (bl.a. kraftledningar) el- och magnetfält.
Alternativet med luftledning finns inte mera med i projektet utan det enda alternativet är jordkabel. Då blir nyssnämnda riskfaktorer mycket små.
Risker för vägtrafiken
En trafikrisk till följd av vindkraftverken anses vara störd koncentration, om föraren fäster uppmärksamheten på rotorbladens rörelse. Trafikverket har gett anvisningar om byggande av vindkraftverk i närheten av trafikleder (Anvisning om byggande av vindkraftverk nära trafikleder,
Trafikverkets anvisningar 8/2012). I anvisningen står det så här om vindkraftverkens avstånd till
landsvägar:
"Längs huvudvägar, där hastighetsbegränsningen är 100 km/h eller mer, är det rekommenderade
avståndet från väg (mittlinjen) till vindkraftverk 300 meter. På basis av en riskbedömning kan
det minsta tillåtna avståndet mellan vindkraftverk och väg vara mindre, dock bör det vara åtminstone vindkraftverkets totalhöjd (torn + rotorblad) plus bredden på landsvägens skyddsområde.”
Andra risker och störningssituationer
Projektets eventuella inverkan på flygtrafiken, försvarsmaktens verksamhet, kommunikationsförbindelser m.m. har behandlats mera ingående i kapitel 12.4 och 12.5.
15.2 Utgångsinformation och bedömningsmetoder
I det här kapitlet har riskerna med den planerade vindkraftsparken och dess inverkan på miljön
och säkerheten bedömts. Riskerna under byggtiden och under driften har behandlats separat.
Dessutom har riskernas sannolikhet och metoder att minska riskerna granskats. Som utgångsmaterial användes uppgifter i litteraturen om byggande, miljökonsekvensbedömningar som gjorts
och de utredningar som i samband med dem gjorts om risker och säkerhet. Dessutom har konsekvenserna bedömts utgående från information om tidigare erfarenheter och planering och uppföljning av andra projekt.
15.3 Nuvarande situation
Planeringsområdet används för jord- och skogsbruk. Planeringsområdet används i någon mån för
rekreation såsom friluftsliv, bärplockning och jakt. Verksamheten på området beskrivs närmare i
kapitel 7.4.
Nuvarande risksituationer på planeringsområdet har anknytning till maskiner som används i jordoch skogsbruket, exempelvis olyckor i arbete och utsläpp av skadliga ämnen i naturen samt risk-
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situationer på områdets arbetsplatser. Områdets vägar har relativt litet trafik, men det kan ändå
inträffa trafikolyckor på dem. Vid en olycka kan skadliga ämnen komma ut i naturen.
15.4 Konsekvenser för säkerheten
Medan vindkraftsprojektet byggs är det av säkerhetsskäl förbjudet att ta sig in på byggområdena. Andra aktörer på området samt de boende informeras om projektets byggarbeten och trafikregleringar. Under vindkraftsprojektets byggtid är risken för oljeläckage i praktiken likartad
som för maskiner och transportfordon som används i normalt jord- och skogsbruksarbete.
Under vindkraftsprojektets drift kan säkerhetsrisken till följd av att ett vindkraftverk gått sönder
som helhet anses vara mycket liten och Hedet-Björklidens vindkraftsprojekt hindrar i fortsättningen inte användning av området för jord- och skogsbruk eller rekreation.
Vindkraftsparkens läge vid kusten, långt från områden där stor snöbelastning brukar uppkomma i
trädkronorna på grund av fuktig luft, begränsar förekomsten av förhållanden då is kan bildas på
vindkraftverkens rotorblad till 8–14 dygn per år. Isbildningen vid den finländska kusten är på
samma nivå som i Storbritannien, där risken för trafiken har bedömts till nivån 10 -6 fall/m2/år.
Det här motsvarar risknivån för blixtnedslag (Kommunikationsministeriet, 2012). På HedetBjörklidens planeringsområde är isbildning något vanligare än detta.
Säkerhetsrisken till följd av is som lossnar från vindkraftverkens rotorblad är mycket liten och
hindrar exempelvis inte användning av området på samma sätt som nu. Vindkraftverken i HedetBjörklidens vindkraftsprojekt kommer att utrustas med system som detekterar isbildning. Det
varnas på förhand om isbildande förhållanden genom ljud- och ljussignaler och vid behov stoppas
kraftverken. Vindkraftverkens närområde kan dessutom förses med skyltar som varnar för fallande is. Is som lossnar innebär ingen risk för bosättningen i närheten av projektområdet (cirka
en kilometers avstånd). Eventuell is faller i regel ned under vindkraftverket.
Brand i vindkraftverk förebyggs med både passiva och aktiva metoder. Som passiv metod är en
så stor del som möjligt av konstruktionerna tillverkade av material som inte är brännbara, exempelvis stål, och i vindkraftverken förvaras inga extra, lättantändliga material. Dessutom är vindkraftverkens rotorblad och andra konstruktioner utrustade med åskledare som tryggt leder
strömmen isolerad till jord. Aktiva metoder vid brand är brandlarm kopplat till vindkraftverkens
styrsystem och exempelvis detektorer som reagerar på stigande temperatur. Den lokala räddningsmyndigheten fastslår i sitt utlåtande för bygglov behovet av en räddningsplan och andra
behövliga åtgärder.
Landsvägarna förbi planeringsområdet ligger på tillräckligt avstånd från vindkraftverken, så
kraftverken upptäcks i tid och dyker inte upp som en överraskning i synfältet, vilket kunde orsaka en betydande risk för trafiksäkerheten. Riskerna för vägtrafiken till följd av projektet är med
tanke på deras sannolikhet och konsekvenser mycket små. Enligt Trafikverkets anvisningar ska
vindkraftverkens minsta tillåtna avstånd därför vara vindkraftverkens totalhöjd plus landsvägens
skyddsområde.
15.5 Projektet genomförs inte ALT 0
Om projektet inte genomförs beror riskerna på projektområdet på dess nuvarande användning
och förblir på samma nivå som nu, om användningen av projektområdet inte ändras eller om
riskerna i anslutning till arbetsmaskiner inte ökar eller minskar till följd av ny teknik.
15.6 Minskning av konsekvenserna
Risker under byggtiden förhindras genom att bestämmelserna för byggverksamhet och arbetarskydd iakttas. Genom regelbunden service och regelbundet underhåll tryggas en säker drift vid
kraftverken under alla förhållanden. Säkerhetsaspekterna beaktas genom satsning på anvisning-
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ar, övervakning samt lämplig säkerhetsutbildning för dem som arbetar vid kraftverken. Personer
som besöker kraftverk ska åtföljas av en ledsagare som har fått säkerhetsutbildning.
Vindkraftverken är utrustade med olika säkerhetsfunktioner som stoppar kraftverket i händelse
av en störning. Dessutom har kraftverkets styrsystem olika gränsvärden med anknytning till säkerheten för att stoppa kraftverket om ett gränsvärde överskrids. Gränsvärden som rör säkerheten är exempelvis för hård vind, för hög hastighet på rotorn, isbildning på rotorbladen och
vibration.
Brand i vindkraftverk förebyggs med både passiva och aktiva metoder. Som passiv metod är en
så stor del som möjligt av konstruktionerna tillverkade av material som inte är brännbara, exempelvis stål, och i vindkraftverken förvaras inga extra, lättantändliga material. Dessutom är vindkraftverkens rotorblad och andra konstruktioner utrustade med åskledare som tryggt leder
strömmen isolerad till jord. Aktiva metoder är brandlarm kopplat till vindkraftverkens styrsystem
och exempelvis detektorer som reagerar på stigande temperatur. Viktigt är också regelbundet
underhåll av vindkraftverken enligt tillverkarens serviceprogram. Den lokala räddningsmyndigheten fastslår i sitt utlåtande för bygglov behovet av en räddningsplan och andra behövliga åtgärder.
Kraftverken utrustas med flyghinderljus enligt Trafis flyghindertillstånd. Flyghinderljusen ska
synas från luftfartygens alla inflygningsriktningar. Kraftverken utrustas med åskledare som ska
leda blixtnedslag till jord så att ingen fara för människor eller för vindkraftverket uppstår. Kraftverkens närområde förses med skyltar som varnar för fallande is. Vid vindkraftsområdets infartsvägar ställs informationstavlor upp med information och kartor som visar vindkraftverkens positioner, vägförbindelser samt säkerhetsanvisningar.
Av säkerhetsskäl inhägnas elstationens ställverk på tillräckligt säkerhetsavstånd. Elstationens
stängsel förses med behövliga varningsskyltar.

15.7 Osäkerhetsfaktorer och deras inverkan på slutsatserna
I konsekvensbedömningen beträffande säkerheten har uppgifter från litteraturen samt genomförda bedömningar och utredningar utnyttjats. Dessutom har information från tidigare erfarenheter samt planering och uppföljning av andra projekt bedömts. Olika kraftverks tekniska egenskaper, byggmetoder, säkerhetskultur och lokala förhållanden kan i någon mån avvika från det
som tidigare har undersökts. Nyare kraftverk är i princip säkrare än sina föregångare.

16. MILJÖKONSEKVENSER I ANSLUTNING TILL ELÖVERFÖRINGEN
Elöverföringen från vindkraftsparkens elstation ska enligt planerna ske med jordkabel (110 kV)
till Övermark elstation. En utförligare teknisk beskrivning av jordkablingen och hur den ska förverkligas finns i kapitel 3.4.
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Övermark
elstation
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110 kV

Figur 92. Elöverföring (jordkabel) från vindkraftsparkens elstation till Övermark elstation.

16.1 Konsekvenser för markanvändning och planläggning
Den planerade elöverföringsrutten (jordkabel) från projektområdet till befintligt elnät berör markanvändningen i Österbottens landskapsplan och Övermark delgeneralplan.
ANSLUTNINGSPUNKT
· I landskapsplanen finns den befintliga anslutningspunkten planlagd med beteckningen en –
Område för energiförsörjning. Konsekvenserna i förhållande till landskapsplanen är positiva
eftersom det planlagda området för elstation används.
· I Övermark delgeneralplan är den befintliga anslutningspunkten planlagd med beteckningen
MT - Jordbruksområde. Konsekvenserna för Övermark delgeneralplan bör ändå anses som
positiva, eftersom det vid anslutningspunkten finns en befintlig elstation och att elstationen
också finns planlagd på den övergripande nivån (landskapsplanen). I det skede när Övermark
delgeneralplan revideras bör planen uppdateras till denna del.
KABELSTRÄCKNING
· I landskapsplanen har ovan nämnda anslutningspunkt samt huvudfåran för elöverföring planlagts, mindre sträckningar har inte anvisats p.g.a. landskapsplanens övergripande nivå. Elöverföringen från projektområdet till anslutningspunkten har inga konsekvenser för landskapsplanen.
I Övermark delgeneralplan är elöverföringen planlagd över områden med beteckningarna M –
Jord- och skogsbruksdominerat område och MT – Jordbruksområde. Med den valda rutten utnyttjas befintliga ledningsgator. I det skede när Övermark delgeneralplan revideras bör planen uppdateras till att omfatta befintliga reservationer.
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16.2 Konsekvenser för landskap och kulturmiljö
Den planerade elöverföringsrutten från projektområdet till befintligt elnät berör landskapet och
kulturmiljön i Övermark.
ANSLUTNINGSPUNKT
· Anslutningspunkten är belägen på Område som är regionalt värdefullt med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården. Adolf Fredriks postväg är närmsta belägna RKY-område Byggda kulturmiljöer av riksintresse, ligger mellan 0,5 och 1 km öster om elöverföringen och
dess anslutningspunkt. Konsekvenserna bedöms som ringa eftersom anslutningspunkten är
befintlig och området hålls oförändrat.
KABELSTRÄCKNING
· Elöverföringen från projektområdet till anslutningspunkten genomförs som jordkabel över
områden för jord- och skogsbruk, således bedöms konsekvenserna för landskapet/kulturmiljön som obefintliga. På åkerområde dras kabeln i närheten av befintliga kraftledningar.
16.3 Konsekvenser för naturmiljö och vattendrag
ANSLUTNINGSPUNKT
·

Vid anslutningspunkten finns inga konstaterade naturvärden och åtgärden påverkar inga vattendrag.

LEDNINGSRUTT
Elöverföringen från projektområdet till anslutningspunkten sker med jordkabel genom jord- och
skogsbruksområden. Under byggarbetets gång röjs träden bort på ett cirka 10–15 meter brett
arbetsområde där ett kabeldike ska grävas i skogsområdet. Ledningsområdets andel av detta är
4–6 meter. På ledningsområdet får i fortsättningen inga stora träd växa, för deras rötter kan
skada kablarna. I utredningen av jordkabelrutten (Ramboll 2014) konstaterades inga särskilda
naturvärden intill kabelrutten. Ett aspdominerat granbestånd, som kunde utgöra en potentiell
livsmiljö för flygekorre, tangerade jordkabelrutten. På platsen hittades ingen spillning av flygekorre. Vid behov går det att helt förbigå platsen genom en liten ändring av ruttplanen. Vid kabelrutten finns enligt tillgängliga ringmärkningsuppgifter och terrängundersökningen inga boträd för
stora rovfåglar och livsmiljöerna är inte heller på annat sätt betydelsefulla i fråga om fåglar. I
skogsområden är det mest ändamålsenligt att placera kabelrutten vid fastighetsgränserna där
olägenheterna av kabeln blir minst. Vid skogsfastigheternas gräns finns det redan nu en rålinje
som blir en aning bredare efter att kabeln har dragits. Jordkabeln ger inte upphov till sådana
kollisionsrisker för fåglarna som luftledningar gör. Elöverföringen har ingen kännbar inverkan på
naturmiljön eller vattendragen.

16.4 Konsekvenser för människorna
Den planerade elöverföringsrutten från projektområdet till befintligt elnät berör ett fåtal människor, markägare och de närmast boende.
ANSLUTNINGSPUNKT
· Anslutningspunkten har ingen direkt inverkan på markägarna eller de boende i närområdet,
eftersom anslutningspunkten är befintlig.
KABELSTRÄCKNING
· Elöverföringen från projektområdet till anslutningspunkten genomförs som jordkabel över
områden för jord- och skogsbruk, således bedöms konsekvenserna för markägarna och de
boende i närområdet som ringa. Där jordkabeln dras på åkerområden beaktas odlingssäsongen, och kabeln dras med beaktande av bl.a. täckdiken och åkerskiftenas form. Markä-
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garna får ersättning för olägenheterna av nedläggningen av jordkabeln, om jordkabeln begränsar senare användning av det aktuella markområdet. På skogsområde ersätts de bortröjda trädens värde och kabelruttens mark (på kabelrutten får inga stora träd växa efter att
kabeln lagts ned). I skogsområden är det mest ändamålsenligt att placera kabelrutten vid
fastighetsgränserna där kabeln orsakar minst olägenheter för skogsbruket. Det elektromagnetiska fältet från jordkabeln orsakar inga olägenheter för människor. Social- och hälsovårdsministeriets förordning (294/2002) innehåller rekommenderade värden för lågfrekventa
elektriska och magnetiska fält (såsom kraftledningar). För en kraftlednings (50 Hz) elfält är
värdet 5 kV/m och för dess magnetfält 100 µT, då exponering sker under en betydande tid.
Då exponeringen inte pågår under någon betydande tid är värdena 15 kV/m och 500 µT. I
praktiken kan de rekommenderade värdena för ”exponering under en betydande tid” överskridas i vissa fall endast under stora 400 kV kraftledningar, men inte heller de överskrider de
rekommenderade värdena för kortvarig exponering. Vid 110 kV och 20 kV ledningar förekommer inte alls några överskridningar av de rekommenderade värdena. Jordkabling minskar
dessa konsekvenser ytterligare. Den planerade elöverföringen och dess rutt utsätter inte
människor för skadliga konsekvenser orsakade av elektromagnetisk strålning.

17. KUMULATIVA EFFEKTER
PROJEKT OCH PLANER

TILLSAMMANS

MED

ANDRA

I det här kapitlet behandlas eventuella kumulativa effekter mellan Hedet-Björklidens vindkraftspark och andra vindkrafts- och planläggningsprojekt och andra projekt för energiproduktion
och -överföring som planeras i Österbotten. Med tanke på samverkan är de viktigaste i det här
sammanhanget andra på området planerade vindkraftsområden vilkas miljökonsekvenser är
likartade som för det projekt som här bedöms. Vid bedömningen av de kumulativa effekterna
beaktades pågående projekt inom cirka 20 kilometers avstånd från Hedet-Björklidens planeringsområde. Projekt som finns inom det här avståndet kan ha kumulativa effekter för exempelvis
flyttfåglarna och landskapet. Största delen av de miljökonsekvenser som bedöms berör dock
planeringsområdet och dess omedelbara näromgivning. Det projekt som främst bedöms i fråga
om kumulativa effekter är därför EPV Vindkraft Ab:s projekt med 24 vindkraftverk i Norrskogen i
Närpes strax söder om projektet i Hedet-Björkliden. Läget för projekten i planeringsområdets
omgivning samt beskrivningar av dem finns ovan i kapitel 3.5.

17.1 Samhällsstruktur, markanvändning och planläggning
Det är till fördel för samhällsstrukturen att vindkraftsparker som uppförs, åtminstone delvis, kan
placeras intill varandra. På så vis erhålls en organiserad markanvändning, så att olika verksamhetsformer har sina egna särområden.
I bilden nedan förevisas områden för vindkraftsparker i förhållande till samhällstrukturen ur ett
mer regionalt perspektiv. Det kan konstateras att vindkraftsparkerna i huvudsak ligger på obebyggda områden och delvis i landsbygdsbebyggelsens/glesbygdsbebyggelsens randområden. För
övrig markanvändning och planläggning samt för befintliga strukturer är alltså områden för vindkraftsparker en begränsande faktor, speciellt till områden där samhällsstrukturen är tätare och
där obebyggda områden då är både färre till areal och antal. Begränsningen konkretiseras i att
verksamhetsfunktionerna i huvudsak skulle styras som områden för jord- och skogsbruk samt
vindkraftsindustri. Landsbygdsbebyggelsens/glesbygdsbebyggelsens utvidgningsmöjligheter reduceras.
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Figur 93. Projektområdena är utmärkta med svart. Mörkrött: tätorter. Grönt: byar. Orange: småbyar.
Blått: landsbygdsbosättning/gles bosättning. © Finlands miljöcentral/YKR © Karttakeskus Oy, Tillstånd
L4659.
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17.2 Landskap
I närheten av Hedet-Björkliden finns ett flertal projektområden som antingen utreds eller har
utretts för vindkraftsetablering, se nedanstående figur. De olika projekten befinner sig i olika
faser och vissa projekt har redan förverkligats.

EPV Vindkraft Ab
Östermark

Östermark

Kaskö

Figur 94. Projektområden i närregionen.

Av ovan presenterade, för konsulten kända projekt, ligger projektområdet Norrskogen i direkt
anknytning till Hedet-Björkliden. I landskapsbilden sker en förändring över ett vidare område,
men i huvudsak är det Norrskogen som bör ses som det enskilda projekt som tillsammans med
Hedet-Björkliden påverkar landskapsbilden i närområdet mest.
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Platserna där landskapsbilden förändras ökar i antal, men också intrycket från den enskilda platsen kan variera. Variationen beror på hur många vindkraftsparker/vindkraftsverk som i slutändan
uppförs. På fastlandet begränsas synligheten av skogsbeklädda områden och den lokala topografin. På så vis kan landskapsbilden ställvis, oberoende av hur många vindkraftsverk som uppförs,
förbli oförändrad. Från öppna områden (vatten, åker osv.) påverkas däremot landskapsbilden
desto mer och konsekvenserna för landskapsbilden kan då upplevas som stora. Ju fler vindkraftsverk desto massivare ter sig förändringen. Det som kan anses positivt är att landskapsbilden hålls mer enhetlig om vindkraftsparkerna ligger i direkt anslutning till varandra. Det som kan
anses negativt med att vindkraftsparkerna ligger i direkt anslutning till varandra är att flera vindkraftsparker på en liten yta ger ett mer massivt intryck från influensområdets öppna delområden.
Huruvida landskapsbilden påverkas negativt, neutralt eller positivt beror långt på respektive persons subjektiva åsikt och är därför svårt att bedöma.
17.3 Fågelbestånd
17.3.1 Kumulativa effekter för de häckande fåglarna

Allmänt taget planeras mycket vindkraft i de obebodda skogsområdena i alla de österbottniska
landskapen. Om planerna förverkligas kommer konsekvenserna att mest beröra fågelarter som
trivs i enhetliga och fridfulla skogsområden och för vilka förändringarna och fragmenteringen av
livsmiljön samt ökade störningar av mänsklig aktivitet utgör en uppenbar olägenhet. Sådana
arter är exempelvis många rovfågelarter samt tjäder och lavskrika. Om vindkraftsbyggandet försvagar arternas lokala populationer på enskilda områden kan man anta att flera vindkraftsparker
tillsammans kan försvaga bestånden av dessa arter på ett större område.
Vindkraftsparker som ligger nära varandra kan ge upphov till kumulativa effekter för häckande
fågelarter. Till exempel stora rovfåglar har mycket vidsträckta revir, och det kan planeras flera
vindkraftsprojekt inom deras revir. Flera projekt tillsammans kan orsaka förändringar i livsmiljön,
barriäreffekter och kollisionsrisker för rovfåglar som häckar och rör sig inom planeringsområdena.
Vid planeringen av vindkraftsprojekten och kraftverkens placering har man dock eftersträvat att
genom tillräckliga skyddsavstånd beakta direkt påverkan på exempelvis stora rovfåglars (bl.a.
havsörn och kungsörn samt fiskgjuse) kända häckningsplatser. Trots skyddsavstånden innebär
flera olika vindkraftsprojekt kring rovfåglarnas häckningsrevir dock ökad risk för kollisionsdödlighet bland fåglarna till exempel under födosöksflygningar och jakt.
I omgivningen kring Hedet-Björkliden och även mera allmänt på vindkraftsområdena vid den
österbottniska kusten finns det i allmänhet ganska goda bestånd av hönsfåglar. Inom stora vindkraftsparker finns flera spelplatser för tjäder och orre. Man kan anta att dessa platser i någon
mån kommer att bli lidande av vindkraftsbyggandet och kraftverkens drift samt den ökade fragmenteringen av skogarna. Av hönsfåglarna har speciellt tjädern bedömts vara känslig för ökade
störningar och förändringar i livsmiljön. Å andra sidan har skogshönsfåglarna varit tvungna att
anpassa sig till förändringarna i Finlands skogsstruktur och aktiva skogsbruksåtgärder under årtionden. Tjäderspelplatser flyttas årligen till nya områden på grund av avverkningar och andra
skogsbruksåtgärder. Numera finns spelplatser ofta i unga ekonomiskogar och på dikade tallmyrar, då de gamla skogarna har fragmenterats till för små figurer för att lämpa sig för tjädrarna. Skadliga kumulativa effekter av skogsbruksåtgärder och vindkraftsproduktion på skogbevuxna områden kommer sannolikt att beröra både skogshönsfåglar och dagrovfåglar (bl.a. ormvråk, bivråk och duvhök) samt lavskrika. Beståndet av lavskrika i Sydösterbotten har minskat
sedan början av 2000-talet (bl.a. Nousiainen 2013). Det starkaste beståndet av lavskrika finns
fortsättningsvis i skogarna i Närpes och Östermark. Utbyggnad av vindkraft tillsammans med
effektivt skogsbruk ökar fragmenteringen av skogslandskapet, vilket också kan försämra lavskrikans levnadsförhållanden i framtiden på de områden där lavskrika förekommer i Sydösterbotten.
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17.3.2 Kumulativa effekter för fåglar under flyttningen

Jämsides med de projektspecifika konsekvenserna kan vindkraftsprojekten också ge upphov till
kännbara kumulativa effekter, om flera vindkraftsparker är belägna på fåglarnas flyttstråk eller
rastområden. Möjliga påverkningsmekanismer för flyttfåglarna är kumulativa kollisionsrisker som
vindkraftsparkerna kan ge upphov till samt vindkraftsområdenas inverkan på styrningen av fåglarnas flyttning och deras flyttstråk. I undersökningar i bl.a. Danmark och Sverige har man observerat att flyttfåglarna försöker anpassa sitt flygstråk så att de inte i onödan behöver flyga i
den omedelbara närheten av vindkraftverkens rotorblad. Därför kan man som en kumulativ effekt av vindkraftsparker observera att fåglarnas flyttstråk i viss mån förskjuts, då fåglarna väjer
för vindkraftverk som kommer i deras väg. Väjningsrörelserna minskar dock också sannolikheten
för eventuella kollisioner. Därför kan kollisionsdödligheten till följd av projekten bli mindre än
förutsett.
Enligt den fågelutredning som gjorts som bakgrundsutredning för landskapsplanen samt enligt
Toivanen m.fl. (2014) är den österbottniska kusten en flyttkorridor av mycket stor nationell betydelse för många fågelarter. Havet tvingar många landfåglar mot kusten under flyttningen och
på motsvarande sätt tvingar fastlandet sjöfåglarna mot strandlinjen. Fågelströmmarna är som
tätast på de öppna kustavsnitten. Skärgården splittrar flyttningen över ett större område. På
fastlandet är fågeltätheten betydligt mindre redan på några tiotal kilometers avstånd från stranden. (Tikkanen m.fl. 2013). Hedet-Björkliden finns tillsammans med Norrskogens och Kalax vindkraftsområden i en region med stor förekomst av bl.a. sädgäss, tranor och sångsvanar under
flyttningstiden. De kumulativa effekterna för flyttfåglarna minskas dock av att projektområdena
är långsmala i nord-sydlig riktning och står alltså inte vinkelrätt mot fåglarnas främsta naturliga
flyttriktning. Det är sannolikt att fåglarnas tendens att undvika att flyga genom vindkraftsområden kommer att påverka deras val av flyttstråk så att största delen av fåglarna hellre kommer att
ta en omväg kring projektområdena, på antingen östra eller västra sidan. Närpes ådal, som ligger öster om projektområdena, styr redan nu på ett naturligt sätt bl.a. tranornas och gässens
flyttning och den här zonens inverkan förblir densamma och blir sannolikt ännu starkare efter att
projekten byggts.
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EPV Vindkraft Ab
Östermark

Östermark

Kaskö

Figur 95. Fåglarnas antagna flyttstråk om flera vindkraftsprojekt förverkligas.

Hedet-Björkliden kan tillsammans med vindkraftsprojekten i Norrskogen och Kalax påverka flygstråken för tranorna som samlas på åkerslätterna i Närpes ådal på höstarna och flyger till havet
och skärgården för att övernatta. Då fåglarna studerades med tanke på vindkraftsprojektet i Hedet-Björkliden noterades att tranor, från flera hundra ända till tusen stycken, samlas på åkerområdena söder om Övermark för att äta. På kvällarna flög tranorna från åkrarna västerut mot kusten för att övernatta. Av vindkraftsprojekten ligger framför allt Norrskogen och de norra delarna
av Kalax på tranornas övernattningsflygstråk utgående från observationerna i september 2013.
Då vindkraftsprojekten förverkligas får man se hur tranorna reagerar på kraftverken vid övernattningsflygstråken – om de ändrar sitt flygstråk eller ökar flyghöjden. Kollisionsrisken för tranorna minskas av det kraftverksfria området mellan Norrskogens och Kalax projektområden.
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EPV Vindkraft Ab

Figur 96. Tranornas samlingsområden i Övermarkområdet på höstarna. De blåa områdena indikerar de
viktigaste samlingsområdena och de heldragna röda pilarna är de iakttagna övernattningsflygstråken.
De streckade pilarna är uppskattade/antagna flygstråk. Områdena som är inritade med blå streckad linje
är områden där man vet att tranor övernattar.

De allt fler vindkraftsprojekten och nya vindkraftsområdena i närheten av Bottniska vikens kust
ökar de kumulativa effekterna för flyttfåglarna. Det återstår att se hurudana de slutliga konsekvenserna blir, om fågelflyttningens tyngdpunktsområden förskjuts eller viktiga rastområden
ändras, eftersom det är svårt att på förhand förutse fåglarnas beteende i olika situationer.
I Österbottens förbunds vindkraftsutredning för etapplandskapsplanen (Tikkanen m.fl. 2013)
bedömdes de kumulativa effekterna av alla vindkraftsreserveringar som Österbottens förbund
gjort bli att några hundra fåglar av kollisionskänsliga arter årligen skulle kollidera med kraftverken. Flest kollisioner skulle ske för sångsvanar och sädgäss (cirka 70–180 kollisioner per art),
men också för tranor och grågäss bedömdes antalet kollisioner kunna stiga till ungefär hundra
fåglar, för havsörn ungefär tio fåglar per år. På populationsnivå blir riskerna allra störst för havsörnen, för vilken den ökade dödligheten till följd av vindkraftsprojekten i Österbotten skulle bli
cirka 1,9 %, vilket skulle bromsa upp beståndets tillväxt med cirka 29 % på tio år. För arter med
ett ökande bestånd, exempelvis sångsvan och trana, innebär ökad dödlighet att beståndsökningen bromsas upp i någon mån och för arter på tillbakagång (t.ex. sädgås) att bestånden minskar
snabbare. Det är dock skäl att notera att inte på långt när alla vindkraftsområden inom landskapen Österbotten eller Södra Österbotten kommer att förverkligas, så konsekvenserna för fåglarna kommer inte att bli så kännbara.
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17.4 Buller och rörliga skuggor
I omgivningen kring Hedet-Björklidens projektområde finns ett projekt (Norrskogen) på sådant
avstånd att det kan uppstå kumulativa effekter i fråga om buller och rörliga skuggor. Övriga projekt ligger så långt borta att inga kumulativa effekter uppstår. För att bedöma de kumulativa
effekterna av Hedet-Björkliden och Norrskogen gjordes modelleringar av buller och rörliga skuggor. Placeringen av vindkraftverken i Norrskogen antogs vara i enlighet med det som framgår av
bygglovsansökan och kraftverksmodellen antogs ha en navhöjd på 144 m och en ljudeffektnivå
på LWA 105,9 dB.
På området mellan projekten kommer bullernivåerna dock i verkligheten inte att bli som i modelleringen, eftersom modelleringen görs enligt s.k. medvindsförhållanden (downwind). Då kan ljud
från båda vindkraftsparkerna oftare höras i området mellan dem, eftersom det förekommer mera
s.k. gynnsamma vindriktningar. Vid vissa vindriktningar kan bullernivåerna adderas enligt modelleringen på vissa ställen, då vindriktningen är från båda vindkraftsparkerna mot den aktuella
platsen.
Inga nya bostads- eller fritidshus inom Hedet-Björklidens bullerinfluensområde utsätts i någotdera projektalternativet för buller som överstiger 40 dB.
Om man jämför det kumulativa bullret i ALT 1A med bullret från enbart Hedet-Björkliden ökar
bullernivån vid Björklundområdet med 4 dB och i Mässkärr, Ömossa och Ängsby med ca 1 dB.
Vid motsvarande jämförelse av det kumulativa bullret i ALT 1B med bullret från enbart HedetBjörkliden ökar bullernivån i Mässkärr med ca 2 dB och i Ömossa och Ängsby med ca 1 dB. Vid
Björklund, där Hedet-Björkliden ger upphov till betydligt mindre buller än Norrskogen, blir bullernivån 8 dB högre.
Vid jämförelse av det kumulativa bullret i ALT 2 med bullret från enbart Hedet-Björkliden ökar
bullernivån i Ömossa och Ängsby med ca 1–2 dB. Vid Björklund och Mässkärr är påverkan cirka
10 dB och över, men på dessa platser ger Hedet-Björkliden upphov till betydligt mindre buller än
Norrskogen.
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Ljudnivå

Bostadshus
Fritidshus

Kumulativa bullerzoner LAeq
Beräkningsmodell ISO 9613-2
Beräkningshöjd mp +4 m

Hedet-Björklidens vindkraftspark, Närpes
Bullermodellering

Hedet-Björkliden ALT 1A (layout 20.2.2015)
Norrskogen (bygglov)

Skala

Figur 97. Modellering av kumulativt buller tillsammans med projektet Norrskogen, ALT 1A.
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Ljudnivå

Bostadshus
Fritidshus

Kumulativa bullerzoner LAeq
Beräkningsmodell ISO 9613-2
Beräkningshöjd mp +4 m

Hedet-Björklidens vindkraftspark, Närpes
Bullermodellering

Hedet-Björkliden ALT 1B (layout 20.2.2015)
Norrskogen (bygglov)

Skala

Figur 98. Modellering av kumulativt buller tillsammans med projektet Norrskogen, ALT 1B.
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Ljudnivå

Bostadshus
Fritidshus

Kumulativa bullerzoner LAeq
Beräkningsmodell ISO 9613-2
Beräkningshöjd mp +4 m

Hedet-Björklidens vindkraftspark, Närpes
Bullermodellering

Hedet-Björkliden ALT 2 (layout 20.2.2015)
Norrskogen (bygglov)

Skala

Figur 99. Modellering av kumulativt buller tillsammans med projektet Norrskogen, ALT 2.

De kumulativa rörliga skuggorna och därmed tidpunkterna då rörliga skuggor kan förekomma i
ALT 1A ökar med flera timmar per år (4–5 h) vid Björklund. Mängden rörliga skuggor på årsnivå
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ökar med några tiotal minuter i Ängsby och Mässkärr. Annanstans påverkas mängden rörliga
skuggor nästan inte alls.
I alternativ ALT 1B och ALT 2 ökar mängden kumulativa rörliga skuggor inom influensområdet för
rörliga skuggor från Hedet-Björklidens projektområde från några minuter till ett tjugotal minuter
(ALT 1B Ängsby cirka 25 min och Mässkärr cirka 35 min samt ALT 2 Ängsby cirka 25 min) jämfört
med enbart Hedet-Björliden. De kumulativa effekterna blir alltså till största delen små och inga
nya bostads- eller fritidshus utsätts för rörliga skuggor som överskrider de rekommenderade
värdena.
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Real Case skuggzoner

Modellering
av
rörliga
skuggor (WindPro 2.9)
25.6.2015
A.Ruhanen

0 h/år
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10 h/år
15 h/år
30 h/år

Norrskogen: HH 144 m och rotor 132 m
Hedet-Björkliden ALT 1A: HH 145 m och rotor 131 m
bostadshus
fritidshus

Figur 100. Modellering av kumulativa rörliga skuggor tillsammans med projektet Norrskogen, ALT 1A.
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Figur 101. Modellering av kumulativa rörliga skuggor tillsammans med projektet Norrskogen, ALT 1B.
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Real Case skuggzoner

Modellering
av
rörliga
skuggor (WindPro 2.9)
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Norrskogen: HH 144 m och rotor 132 m
Hedet-Björkliden ALT 2: HH 145 m och rotor 131 m
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Figur 102. Modellering av kumulativa rörliga skuggor tillsammans med projektet Norrskogen, ALT 2.
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17.5 Trafik
De kumulativa effekterna under vindkraftsprojektens byggtid vid Österbottens kust och i Närpes–
Kristinestad med omgivning kommer att synas tydligt i trafikmängderna på riksväg 8, om en del
av projekten byggs samtidigt, för i praktiken kommer alla projekts specialtransporter att åtminstone i något skede köras längs riksväg 8. Ökningen av tung trafik på riksväg 8 under byggtiden för enbart projektet i Hedet-Björkliden är inte särskilt stor (som mest cirka 7,6 % ökning
under byggtiden), men om exempelvis också närbelägna Norrskogens och Kalax vindkraftsparker
byggs under samma kalenderår blir ökningen av den tunga trafiken tiotals procent jämfört med
nu, litet beroende på hur man räknar. De kumulativa effekterna märks speciellt mycket på smalare vägar med mindre trafik såsom regionalväg 673 (Strandvägen) och förbindelseväg 6760
(Vasavägen), via vilka åtminstone en del av transporterna till projekten i Norrskogen, Kalax och
Hedet-Björkliden enligt planerna ska ledas. Ökningen av den tunga trafiken komplicerar och
bromsar upp trafiken samt ökar risken för trafikolyckor. Det är dock osannolikt att alla vindkraftsprojekt i närområdet kommer att byggas samtidigt, vilket betyder att den ökade trafikmängden fördelas över flera år. Påverkan skulle då gälla endast byggtiden och situationen skulle
återgå nästan till det normala efter att byggarbetena avslutats.

18. JÄMFÖRELSE AV ALTERNATIV OCH PROJEKTETS GENOMFÖRBARHET
18.1 Jämförelse av alternativ
I miljökonsekvensbedömningen bedöms för varje granskad konsekvens den förändring som uppstår från nuläget till den tidpunkt som granskningen gäller. Miljökonsekvenserna bedöms genom
jämförelse av dem med motsvarande konsekvenser för nollalternativet, dvs. i praktiken planeringsområdets nuvarande situation och dess naturliga utveckling. Konsekvensernas betydelse har
bedömts genom korstabulering av influensområdets känslighet och konsekvensens storlek. Principerna för bedömningen av influensområdets känslighet och storlek och hur konsekvensens betydelse åskådliggörs har beskrivits i respektive bedömningsdel.
I det här kapitlet presenteras konsekvenserna av projektets olika alternativ koncentrerat i tabellform. I tabellen försöker man lyfta fram de väsentligaste konsekvenserna per konsekvenstyp
samt en bedömning av deras betydelse. Konsekvensens betydelse anges på en sjugradig skala
med färgkoder:

Stor

Måttlig

Liten

Ingen
påverkan

Liten

Måttlig

Stor

Tabell 42. Sammandrag av alternativens konsekvenser under byggtiden och driften.
Projektalternativ ALT 1A

Projektalternativ ALT 1B

Projektalternativ ALT 2

Nollalternativet

Jord- och berggrund
Konsekvenserna för jord- och berggrund är permanenta, men de är lokala och infaller under
byggtiden. På mjuk mark måste marksubstansen bytas ut mot bättre bärande material. Arealen
av de områden som ska bearbetas utgör endast cirka två procent av hela projektområdets areal.
De små skillnaderna mellan alternativen beror närmast på skillnader i arealerna som ska bearbetas; i alternativ ALT 1A och 1B bearbetas cirka 30–50 % större areal än i alternativ ALT 2.

Inga förändringar sker i
områdets jord- och berggrund.

På projektområdet eller i dess närhet finns inga klassificerade grundvattenområden och om
projektet förverkligas kommer det därför inte att påverka grundvattenbildningen, grundvattnets
kvalitet eller mängd.

Områdets grundvattenförhållanden förblir oförändrade.

Grundvatten
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Ytvatten
Projektets konsekvenser för ytvattnet blir små. Projektet orsakar inte ytvattnet någon påtaglig
belastning som avviker från omgivningen.
Skillnaderna mellan alternativen beror närmast på de arealer som måste bearbetas, varvid det
blir små skillnader i den lokala, lindriga påverkan på ytvattnet. I alternativ ALT 1A och 1B bearbetas cirka 30–50 % större areal än i alternativ ALT 2, där inga kraftverk alls byggs på området
Björkliden. Beträffande avstånden till de mottagande vattendragen är det ingen skillnad mellan
de olika alternativen (cirka 3,5–10 km).
Det finns en liten/måttlig risk för att sulfatjordar ska förekomma på projektområdet. För att
utreda detta borde man i den fortsatta planeringen göra jordartsundersökningar och byggande på
områden med sulfatjordar borde undvikas.

Projektområdets nuvarande
situation förblir oförändrad.
Konsekvenser för dikena
och avrinningsförhållandena
kan uppstå till följd av
kommande
jordoch
skogsbruksåtgärder
samt
torvproduktion och underhåll
av
de
nuvarande
dikena.

Vegetation och
naturtyper

Byggområdena ligger i ordinära skogsbestånd som används som ekonomiskog och som inte har
några särskilda naturvärden. Inga värdefulla naturobjekt påverkas. De små skillnaderna mellan
alternativen beror närmast på skillnader i arealerna på de områden där vegetationen ska röjas
bort; i alternativ ALT 1A och 1B bearbetas cirka 30–50 % större areal än i alternativ ALT 2.

Arter i habitatdirektivets bilaga IV(a):
Flygekorre, fladdermöss, åkergroda och
utter

Fladdermöss:
Antalet fladdermöss som observerades inom influensområdet var ordinärt. Inom influensområdet
finns inga föröknings- eller rastplatser. På området gjordes fladdermusobservationer främst vid
de befintliga skogsbilvägarna som kommer att finnas kvar också efter att vägarna har förbättrats.
Byggområdena utgör inte områden som är betydelsefulla för fladdermöss.

Flygekorre:

Flygekorre:

På Björklidenområdet kan breddningen av de nuvarande
vägförbindelserna minska flygekorrens levnadsområde, om
breddningen inte görs utanför dess revir. Bullret under byggtiden kan ge upphov till tillfälliga störningar för arten.
.
Åkergroda och utter:
Inga konsekvenser för arternas livsmiljöer.
Fåglar (häckande
fåglar och flyttfåglar)
}0{>

Vindkraftskonstruktionerna
byggs främst på områden
som är av litet värde för
häckande
fåglar
(bl.a.
skogsförnyelseområden,
plantbestånd, unga gallringsbestånd), varvid de
direkta förändringarna av
livsmiljön berör främst de
vanligaste arterna i skogen.
De
häckande
fåglarna
påverkas
mest
under
byggtiden, men påverkan
lindras under driften och
försvinner
delvis
efter
avvecklingen. Fragmenteringen av skogen till följd
av projektet bedöms bli
måttlig. Norra Starrmosssens
mossområde
på
området
Björkliden
och
dess fåglar kan påverkas av
störningar och kollisionsrisk, framför allt om exempelvis en fiskgjuse börjar
häcka där när vindkraftsproduktionen pågår.

Planeringsområdet
ligger
inte på de viktigaste s.k.
flaskhalsområdena
för
flyttfåglar, men det finns
livlig förekomst av bl.a.
tranor och sädgäss på
området. Projektet påverkar inte nationellt eller
internationellt
viktiga
fågelområden.
Projektet
kan tillsammans med andra
vindkraftsprojekt i närområdet orsaka kumulativa
effekter
för
tranornas
flygningar
till
övernattningsområdena
och
för
deras
flygstråk
mellan

Vindkraftskonstruktionerna
byggs främst på områden som
är av litet värde för häckande
fåglar (bl.a. skogsförnyelseområden,
plantbestånd,
unga
gallringsbestånd),
varvid
de
direkta
förändringarna
av
livsmiljön
berör
främst
de
vanligaste arterna i skogen.
De häckande fåglarna påverkas
mest under byggtiden, men
påverkan lindras under driften
och försvinner delvis
efter
avvecklingen. Fragmenteringen
av skogen till följd av projektet
bedöms
bli
måttlig.
Norra
Starrmossens mossområde på
området Björkliden och dess
fåglar kan påverkas av störningar och kollisionsrisk, framför
allt om exempelvis en fiskgjuse
börjar häcka där när vindkraftsproduktionen pågår.
Planeringsområdet ligger inte på
de viktigaste s.k. flaskhalsområdena för flyttfåglar, men det
finns livlig förekomst av bl.a.
tranor och sädgäss på området.
Projektet påverkar inte nationellt eller internationellt viktiga
fågelområden. Projektet kan
tillsammans med andra vindkraftsprojekt
i
närområdet
orsaka kumulativa effekter för
tranornas flygningar till övernattningsområdena
och
för
deras flygstråk mellan kusten
och födoområdena på höstarna
(lokalt/regionalt
viktig
förekomst av tranor i Närpes ådal

Inom Hedetområdet finns inga
kända revir för flygekorre.

Planeringsområdets vegetation
och
naturvärden
förblir desamma som nu.
Bevarandet av naturvärdena och deras utveckling
påverkas av skogsbruksåtgärder samt torvproduktion
på området.

Om projektet inte förverkligas kommer livsmiljöerna
för fladdermöss, flygekorre
åkergroda och utter att
förbli oförändrade. Bevarandet
av
livsmiljöerna
påverkas dock av skogsbruksåtgärderna på området.

Vindkraftskonstruktionerna
byggs främst på områden som
är av litet värde för häckande
fåglar (bl.a. skogsförnyelseområden,
plantbestånd,
unga
gallringsbestånd),
varvid
de
direkta
förändringarna
av
livsmiljön
berör
främst
de
vanligaste arterna i skogen.
De häckande fåglarna påverkas
mest under byggtiden, men
påverkan lindras under driften
och försvinner delvis
efter
avvecklingen. Fragmenteringen
av skogen till följd av projektet
bedöms bli liten. Konsekvenserna för våtmarks- och myrmarksfåglarna bedöms bli små.
Planeringsområdet ligger inte på
de viktigaste s.k. flaskhalsområdena för flyttfåglar, men det
finns livlig förekomst av bl.a.
tranor och sädgäss på området.
Projektet påverkar inte nationellt eller internationellt viktiga
fågelområden. Projektet kan
tillsammans med andra vindkraftsprojekt
i
närområdet
orsaka kumulativa effekter för
tranornas flygningar till övernattningsområdena
och
för
deras flygstråk mellan kusten
och födoområdena på höstarna
(lokalt/regionalt
viktig
förekomst av tranor i Närpes ådal

Planeringsområdet förblir
oförändrat. Skogsbruket på
området kan dock påverka
områdets naturförhållanden
och därigenom fågelbeståndet.

Fåglarna som flyttar genom
området utsätts inte för
några förändringar, om inte
heller de övriga vindkraftsprojekten
i
närområdet
förverkligas.
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Ytvatten
Projektets konsekvenser för ytvattnet blir små. Projektet orsakar inte ytvattnet någon påtaglig
belastning som avviker från omgivningen.
Skillnaderna mellan alternativen beror närmast på de arealer som måste bearbetas, varvid det
blir små skillnader i den lokala, lindriga påverkan på ytvattnet. I alternativ ALT 1A och 1B bearbetas cirka 30–50 % större areal än i alternativ ALT 2, där inga kraftverk alls byggs på området
Björkliden. Beträffande avstånden till de mottagande vattendragen är det ingen skillnad mellan
de olika alternativen (cirka 3,5–10 km).
Det finns en liten/måttlig risk för att sulfatjordar ska förekomma på projektområdet. För att
utreda detta borde man i den fortsatta planeringen göra jordartsundersökningar och byggande på
områden med sulfatjordar borde undvikas.

Projektområdets nuvarande
situation förblir oförändrad.
Konsekvenser för dikena
och avrinningsförhållandena
kan uppstå till följd av
kommande
jordoch
skogsbruksåtgärder
samt
torvproduktion och underhåll
av
de
nuvarande
dikena.

Vegetation och
naturtyper

Byggområdena ligger i ordinära skogsbestånd som används som ekonomiskog och som inte har
några särskilda naturvärden. Inga värdefulla naturobjekt påverkas. De små skillnaderna mellan
alternativen beror närmast på skillnader i arealerna på de områden där vegetationen ska röjas
bort; i alternativ ALT 1A och 1B bearbetas cirka 30–50 % större areal än i alternativ ALT 2.

Arter i habitatdirektivets bilaga IV(a):
Flygekorre, fladdermöss, åkergroda och
utter

Fladdermöss:
Antalet fladdermöss som observerades inom influensområdet var ordinärt. Inom influensområdet
finns inga föröknings- eller rastplatser. På området gjordes fladdermusobservationer främst vid
de befintliga skogsbilvägarna som kommer att finnas kvar också efter att vägarna har förbättrats.
Byggområdena utgör inte områden som är betydelsefulla för fladdermöss.

Flygekorre:

Flygekorre:

På Björklidenområdet kan breddningen av de nuvarande
vägförbindelserna minska flygekorrens levnadsområde, om
breddningen inte görs utanför dess revir. Bullret under byggtiden kan ge upphov till tillfälliga störningar för arten.
.
Åkergroda och utter:
Inga konsekvenser för arternas livsmiljöer.
Fåglar (häckande
fåglar och flyttfåglar)
}0{>

Vindkraftskonstruktionerna
byggs främst på områden
som är av litet värde för
häckande
fåglar
(bl.a.
skogsförnyelseområden,
plantbestånd, unga gallringsbestånd), varvid de
direkta förändringarna av
livsmiljön berör främst de
vanligaste arterna i skogen.
De
häckande
fåglarna
påverkas
mest
under
byggtiden, men påverkan
lindras under driften och
försvinner
delvis
efter
avvecklingen. Fragmenteringen av skogen till följd
av projektet bedöms bli
måttlig. Norra Starrmosssens
mossområde
på
området
Björkliden
och
dess fåglar kan påverkas av
störningar och kollisionsrisk, framför allt om exempelvis en fiskgjuse börjar
häcka där när vindkraftsproduktionen pågår.

Planeringsområdet
ligger
inte på de viktigaste s.k.
flaskhalsområdena
för
flyttfåglar, men det finns
livlig förekomst av bl.a.
tranor och sädgäss på
området. Projektet påverkar inte nationellt eller
internationellt
viktiga
fågelområden.
Projektet
kan tillsammans med andra
vindkraftsprojekt i närområdet orsaka kumulativa
effekter
för
tranornas
flygningar
till
övernattningsområdena
och
för
deras
flygstråk
mellan

Vindkraftskonstruktionerna
byggs främst på områden som
är av litet värde för häckande
fåglar (bl.a. skogsförnyelseområden,
plantbestånd,
unga
gallringsbestånd),
varvid
de
direkta
förändringarna
av
livsmiljön
berör
främst
de
vanligaste arterna i skogen.
De häckande fåglarna påverkas
mest under byggtiden, men
påverkan lindras under driften
och försvinner delvis
efter
avvecklingen. Fragmenteringen
av skogen till följd av projektet
bedöms
bli
måttlig.
Norra
Starrmossens mossområde på
området Björkliden och dess
fåglar kan påverkas av störningar och kollisionsrisk, framför
allt om exempelvis en fiskgjuse
börjar häcka där när vindkraftsproduktionen pågår.
Planeringsområdet ligger inte på
de viktigaste s.k. flaskhalsområdena för flyttfåglar, men det
finns livlig förekomst av bl.a.
tranor och sädgäss på området.
Projektet påverkar inte nationellt eller internationellt viktiga
fågelområden. Projektet kan
tillsammans med andra vindkraftsprojekt
i
närområdet
orsaka kumulativa effekter för
tranornas flygningar till övernattningsområdena
och
för
deras flygstråk mellan kusten
och födoområdena på höstarna
(lokalt/regionalt
viktig
förekomst av tranor i Närpes ådal

Inom Hedetområdet finns inga
kända revir för flygekorre.

Planeringsområdets vegetation
och
naturvärden
förblir desamma som nu.
Bevarandet av naturvärdena och deras utveckling
påverkas av skogsbruksåtgärder samt torvproduktion
på området.

Om projektet inte förverkligas kommer livsmiljöerna
för fladdermöss, flygekorre
åkergroda och utter att
förbli oförändrade. Bevarandet
av
livsmiljöerna
påverkas dock av skogsbruksåtgärderna på området.

Vindkraftskonstruktionerna
byggs främst på områden som
är av litet värde för häckande
fåglar (bl.a. skogsförnyelseområden,
plantbestånd,
unga
gallringsbestånd),
varvid
de
direkta
förändringarna
av
livsmiljön
berör
främst
de
vanligaste arterna i skogen.
De häckande fåglarna påverkas
mest under byggtiden, men
påverkan lindras under driften
och försvinner delvis
efter
avvecklingen. Fragmenteringen
av skogen till följd av projektet
bedöms bli liten. Konsekvenserna för våtmarks- och myrmarksfåglarna bedöms bli små.
Planeringsområdet ligger inte på
de viktigaste s.k. flaskhalsområdena för flyttfåglar, men det
finns livlig förekomst av bl.a.
tranor och sädgäss på området.
Projektet påverkar inte nationellt eller internationellt viktiga
fågelområden. Projektet kan
tillsammans med andra vindkraftsprojekt
i
närområdet
orsaka kumulativa effekter för
tranornas flygningar till övernattningsområdena
och
för
deras flygstråk mellan kusten
och födoområdena på höstarna
(lokalt/regionalt
viktig
förekomst av tranor i Närpes ådal

Planeringsområdet förblir
oförändrat. Skogsbruket på
området kan dock påverka
områdets naturförhållanden
och därigenom fågelbeståndet.

Fåglarna som flyttar genom
området utsätts inte för
några förändringar, om inte
heller de övriga vindkraftsprojekten
i
närområdet
förverkligas.
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Fjärrlandskapet (över 6
km avstånd från de
planerade
vindkraftverken):
I fjärrlandskapet kan vindkraftverken ses främst bara från de högsta punkterna i den omgivande
terrängen. På grund av att terrängen kring vindkraftverken är jämn och skogbevuxen blir vindkraftverkens synlighetsområden mycket begränsade. Konsekvenserna för landskapet och kulturmiljön kan anses bli av måttlig betydelse för fjärrlandskapet.
Vindkraftverkens flyghinderljus förstärker påverkan i näromgivningen samt även i fjärrlandskapet.

Buller

Bullernivåerna understiger
riktvärdena vid de fasta
bostäderna,
fritidsbostäderna och på naturskyddsområdet. Bullret kan dock
tidvis förändra områdets
ljudlandskap.

Rörliga skuggor

Bullernivåerna
understiger
riktvärdena vid de fasta bostäderna, fritidsbostäderna och på
naturskyddsområdet. Bullret kan
dock tidvis förändra områdets
ljudlandskap.

Bullernivåerna
understiger
riktvärdena vid de fasta bostäderna, fritidsbostäderna och på
naturskyddsområdet.
Bullret
kan dock tidvis förändra områdets ljudlandskap.

Utan lindringsåtgärder:
Mängden rörliga skuggor
per år överstiger 8 timmar
vid sju bostadshus eller
fritidshus.
Med lindringsåtgärder:
Genom effektiva åtgärder
vid de närmaste kraftverken för att begränsa förekomsten av rörliga skuggor
kan man minska uppkomsten
av
sådana.
Detta
förutsätter dock att några
vindkraftverks drift begränsas under vissa dagar och
tider.

Landsvägstrafik

En stor mängd tung trafik
kommer att köra till planeringsområdet, men transporterna
fördelas
över
byggtiden som kommer att
pågå i mer än ett år.
Trafiken ökar framför allt
på
de
närmaste
små
vägarna,
vilket
orsakar
buller och störningar under
byggtiden för dem som bor
intill vägarna.
Områdets nåbarhet med
tanke på specialtransporter
är god. Specialtransporterna kan dock tidvis bromsa
upp trafiken.

Flygtrafik, försvarsmaktens verksamhet, radarutrustningens funktion,
kommunikationsförbindelser

Om projektet inte genomförs kommer bullersituationen troligen att i stort
sett förbli oförändrad.

Flygtrafiken, försvarsmaktens
verksamhet
och
väderradarutrustningens
funktion påverkas inte.
När det gäller kommunikationsförbindelser kan tvmottagningen påverkas på
de
bebodda
områdena
mellan projektområdet och
Hinjärvträsket ((Bodbacka,
Aspnäs, Pettersborg och
Ömossa). Tv-sändningarnas
sändarnät
förstärks
vid
behov.

Mängden rörliga skuggor per år
överstiger 8 timmar vid tre
fritidshus.

Mängden rörliga skuggor per år
överstiger 8 timmar vid två
fritidshus.

En stor mängd tung trafik
kommer att köra till planeringsområdet, men transporterna
fördelas över byggtiden som
kommer att pågå i mer än ett
år.

En stor mängd tung trafik
kommer att köra till planeringsområdet, men transporterna
fördelas över byggtiden som
kommer att pågå i mer än ett
år.

Trafiken ökar framför allt på de
närmaste små vägarna, vilket
orsakar buller och störningar
under byggtiden för dem som
bor intill vägarna.

Trafiken ökar framför allt på de
närmaste små vägarna, vilket
orsakar buller och störningar
under byggtiden för dem som
bor intill vägarna.

Områdets nåbarhet med tanke
på specialtransporter är god.
Specialtransporterna kan dock
tidvis bromsa upp trafiken.

Områdets nåbarhet med tanke
på specialtransporter är god.
Specialtransporterna kan dock
tidvis bromsa upp trafiken.

Flygtrafiken,
försvarsmaktens
verksamhet och väderradarutrustningens funktion påverkas
inte.

Flygtrafiken,
försvarsmaktens
verksamhet och väderradarutrustningens funktion påverkas
inte.

När det gäller kommunikationsförbindelser
kan
tvmottagningen påverkas på de
bebodda
områdena
mellan
projektområdet och Hinjärvträsket ((Bodbacka, Aspnäs, Pettersborg och Ömossa). Tvsändningarnas
sändarnät
förstärks vid behov.

När det gäller kommunikationsförbindelser
kan
tvmottagningen påverkas på de
bebodda
områdena
mellan
projektområdet och Hinjärvträsket ((Bodbacka, Aspnäs, Pettersborg och Ömossa). Tvsändningarnas
sändarnät
förstärks vid behov.

Om projektet inte genomförs kommer inga rörliga
skuggor från vindkraftverk
att uppstå i omgivningen.

Om vindkraftsparken inte
byggs förblir trafiken och
trafiksäkerheten i närområdet oförändrade. Vägförbättringarna på projektområdet
i samband
med
projektet blir ogjorda.

Om projektet inte genomförs påverkas inte flygtrafiken,
försvarsmaktens
verksamhet,
radarutrustningens
funktion
eller
kommunikationsförbindelserna.
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Levnadsförhållanden
och trivsel

Byggåtgärderna kan i näromgivningen orsaka negativa konsekvenser för boendetrivseln, trafiken
och användningen av planeringsområdet för rekreation.
Under driften kan området användas för rekreation som förut. Då projektet genomförs förändrar
vindkraftverken delvis landskapet för dem som bor i närheten. Bullret och de rörliga skuggorna
från vindkraftverken kan störa de boende, även om riktvärdena eller planeringsriktvärdena för
buller och rörliga skuggor inte överskrids, speciellt då trakten anses vara fridfull och landsbygdspräglad.
Projektet påverkar näringarna och sysselsättningen positivt.

Jakt och viltvård

ALT 1A ligger på två jaktföreningars område. Projektet kan medföra förändringar i jaktarrangemangen
och jaktupplevelsen.

ALT 1B ligger på två jaktföreningars område. Projektet kan
medföra förändringar i jaktarrangemangen och jaktupplevelsen.

ALT 2 ligger på en jaktförenings
område. Projektet kan medföra
förändringar
i
jaktarrangemangen och jaktupplevelsen.

Situationen fortgår som
nu.
Om projektet inte genomförs kommer jakten och
viltvården inte att påverkas. Det förekommer dock
naturliga årliga variationer i
djurbeståndens
storlek,
vilket också kan avspegla
sig i antalet fällda djur
under olika år.

18.2 Projektets genomförbarhet
Genomförbarheten påverkas bl.a. av om projektet orsakar betydande negativa konsekvenser för
något miljöobjekt eller för människor. En stor del av de negativa konsekvenserna kan förhindras
eller lindras genom fortsatt planering, vilket också påverkar projektets genomförbarhet. Genomförbarheten för projektets alternativ har bedömts utgående från ovanstående sammandragstabell
över konsekvenserna av de olika projektalternativen.
Inget av projektalternativen medför betydande skadliga konsekvenser för jord- och berggrund
eller yt- och grundvatten. De värdefulla livsmiljöer som motsvarar det som avses i skogslagen 10
§ samt andra värdefulla livsmiljöer på området Hedet-Björkliden har i princip beaktats i placeringen av vindkraftverken och alternativen orsakar inga kännbara olägenheter för vegetationen
eller naturtyperna.
Flygekorrens levnadsområden på området Björkliden kan beaktas vid förbättring och breddning
av de nuvarande skogsbilvägarna samt vid planeringen av arbetet. Flygekorren påverkas minst i
projektalternativ ALT 2. Vindkraftskonstruktionerna byggs främst på områden som är av litet
värde för häckande fåglar. De direkta förändringarna av livsmiljön berör därför de vanligaste
arterna i skogen. Minst negativa konsekvenser för de häckande fåglarna uppkommer i ALT 2, då
påverkan på bl.a. myrmarks- och våtmarksarter blir liten.
Planeringsområdet ligger inte på något viktigt flaskhalsområde för flyttfåglar, men det finns livlig
förekomst av framför allt tranor och sädgäss på området under flyttningstiden. På projektområdet eller i dess närhet finns inga nationellt eller internationellt viktiga rast- och födoområden för
fåglar. Det största alternativet, ALT 1A, bedöms orsaka de största konsekvenserna för flyttfåglarna på grund av att dess areal och antalet kraftverk är störst, även om alla projektalternativ har
bedömts vara av medelstor betydelse. Om vindkraftsprojekten i närområdet (Norrskogen, Kalax)
förverkligas kan de kumulativa effekterna få betydelse för tranorna som på höstarnas samlas i
Närpes ådal och flyger till kusten och mossarna för att övernatta. Konsekvenserna lindras av
öppningen utan vindkraftverk mellan projektområdena i Norrskogen och Kalax samt den kraftverksfria zonen mellan Björkliden och Hedet (Ömossen).
Hedet-Björklidens vindkraftsprojekt orsakar inte sådana betydande skadliga konsekvenser som
avses i naturvårdslagen 65 § för Naturaområdenas naturtyper som ingår i habitatdirektivets bilaga I eller arterna i fågeldirektivets bilaga I och projektet är därför genomförbart. Projektet orsakar inga betydande konsekvenser för andra naturskyddsområden, -programområden eller
landskapsplanens skyddsområdesreserveringar.
Om projektet inte genomförs, ALT 0, främjas inte målen för minskning av utsläppen av växthusgaser och målen att motverka klimatförändringen.
Konsekvenserna för närlandskapet är störst i projektets näromgivning i alla projektalternativ.
Den största förändringen i alla projektalternativ uppkommer i närlandskapet på bosättningsområdet i Övermark. På motsvarande sätt blir förändringen för dem som bor i Rangsby störst i ALT
1A. I fjärrlandskapet kan vindkraftverken ses främst bara från de högsta punkterna i den omgi-

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

227 / 234

vande terrängen i alla alternativ och synlighetsområdena blir mycket begränsade. Konsekvenserna för fjärrlandskapet blir medelstora i alla alternativ.
Vindkraftverken ger upphov till buller och rörliga skuggor som påverkar den fasta bosättningen
och fritidsbosättningen, vilket tidvis kan upplevas som störande. I förhållande till de rekommenderade värdena och riktvärdena blir påverkan av rörliga skuggor mest påtaglig, men detta kan
med modern kraftverksteknik lätt hållas under kontroll. Vid de närmaste bostadshusen och fritidshusen underskrider bullernivåerna de riktvärden som gäller dagtid och nattetid i alla projektalternativ. Några av de närmaste bostadshusen och fritidshusen ligger inom området där mängden rörliga skuggor överskrider rekommendationen. En minskning av konsekvenserna för levnadsförhållanden och trivsel kan beaktas i den fortsatta planeringen av de vindkraftverk som
placeras närmast bosättningen. Andra konsekvenser för levnadsförhållanden och trivsel förekommer främst under byggtiden och är därför tillfälliga.
Projektets samhälleliga acceptans avgörs via ett planläggningsförfarande.
Alla projektalternativ, ALT 1A, ALT 1B och ALT 2 är genomförbara, om ovannämnda aspekter
beaktas i den fortsatta planeringen. Projektalternativ ALT 1A och ALT 1B orsakar mera vittgående
miljökonsekvenser än projektalternativ ALT 2.

19. BEHOV AV FORTSATTA UNDERSÖKNINGAR OCH UPPFÖLJNING
Enligt miljöskyddslagen (86/2000) måste den projektansvariga vara medveten om miljökonsekvenserna av sin verksamhet. Målet för kontrollen av miljökonsekvenserna är bl.a. att ta fram
information om projektets konsekvenser och vidta nödvändiga åtgärder, om verksamheten orsakar betydande olägenheter. Skyldigheterna i fråga om kontroll bestäms i tillståndsvillkoren för
projektets tillståndsbeslut och miljömyndigheten godkänner det officiella kontrollprogrammet.
Myndigheten kan kräva mätningar, om det misstänks till exempel att bullernivåerna överskrider
den på förhand uppskattade nivån eller om den annars avviker från det som uppskattats på förhand, exempelvis på grund av förekomst av smalbandighet eller amplitudmodulering. Miljötillstånd enligt miljöskyddslagen krävs, om vindkraftverkets verksamhet kan orsaka i lagen om
vissa grannelagsförhållanden avsedd oskälig belastning för bosättningen i närheten.

19.1 Buller
Om planerna för projektet eller vindkraftverkens förläggningsplatser ändras betydligt måste bullermodelleringen uppdateras på motsvarande sätt och den ska motsvara de anvisningar som
gäller i Finland. Efter att vindkraftsparken blivit färdig kan bullret från dess drift vid behov följas
upp med mätningar på de platser som utsätts för mest buller. Vid val av mätpunkter och då mätningarna görs ska man beakta väderförhållandenas inverkan på bullret från vindkraftverken samt
områdets övriga bakgrundsljud och de anvisningar som getts om mätning av buller från vindkraftverk.
19.2 Rörliga skuggor
Om planerna för projektet samt vindkraftverkens förläggningsplatser ändras betydligt, kan det bli
nödvändigt att revidera förekomsten av rörliga skuggor genom modellering samt att bedöma
möjligheten för verklig förekomst av rörliga skuggor på de mest utsatta platserna, till exempel
genom en synlighetsanalys. Efter att vindkraftsparken blivit färdig kan de rörliga skuggorna från
dess drift vid behov följas upp med mätningar.
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19.3 Levnadsförhållanden och trivsel
Konsekvenserna för människornas levnadsförhållanden och trivsel kan vid behov följas upp bland
annat genom bullermätningar. Dessutom går det att göra en uppföljande enkät eller en intervju
bland dem som bor i projektets näromgivning om vilka konsekvenser av vindkraftsparken de har
upplevt och konsekvensernas betydelse. Klagomål om vindkraftsparken och orsakerna till klagomålen ska också följas upp. Mängden vilt och dess förändringar på området kan följas upp
t.ex. genom årliga uppföljningsmöten tillsammans med jaktföreningarna och jaktvårdsföreningarna.
19.4 Konsekvenser för naturen
För att få reda på projektets eventuella konsekvenser för fågelbeståndet i vindkraftsområdets
omgivning borde en uppföljning av fågelbeståndet göras under byggskedet och under de första
åren som vindkraftverken är i drift. Hur länge uppföljningen av fågelbeståndet ska pågå bestäms
slutligen av de konsekvenser för fåglarna som observeras i inledningsskedet, men allmänt sett
kan uppföljningen uppskattas pågå 1–3 år. Det viktigaste som ska följas upp i projektet i HedetBjörkliden är hur fiskgjusens häckning lyckas i det revir som ligger närmast projektområdet. Rovfågelringmärkarna eller andra bogranskare kontrollerar i allmänhet bona årligen och rapporterar
resultaten till den fiskgjuseansvariga vid Helsingfors Zoologiska museum. I projektet är det skäl
att försäkra sig om att boträden och häckningsresultatet också i fortsättningen kontrolleras och
dokumenteras årligen. Om häckning i reviret konstateras vore det skäl att följa upp fiskgjusens
flygningar i jakt på föda. Genom att studera fiskgjusens födosöksflygningar kunde man få mera
information om de flygstråk som arten använder från år till år. Uppföljningen borde göras under
den period då fiskgjusen har ungar i boet (juni–juli), eftersom näringsbehovet och därmed också
antalet flygningar då är som störst. När det gäller andra rovfåglar skulle det ge värdefull tilläggsinformation att följa med hur häckningen lyckas i det kända duvhöksreviret under den tid vindkraftverken byggs och efter att kraftverken tagits i drift för att få reda på hur vindkraften påverkar det lokala beståndet av rovfåglar.
Utöver rovfåglarna borde man också följa upp hur det går för skogshönsfåglarna. På vårarna
borde man göra uppföljningskartläggningar för att få reda på de eventuella konsekvenserna av
vindkraftsutbyggnaden och driften med tanke på tjädrarnas beteende på spelplatsen och om
orrarnas spelarenor förblir livskraftiga.
I uppföljningen av andra häckande fåglar borde man använda de metoder som anges i Naturhistoriska Centralmuseets anvisningar om observationer vid uppföljning av fågelbeståndet och som
använts i den här MKB-processen för att resultaten ska bli jämförbara med MKB-beskrivningen
och eventuellt kunna generaliseras. Då kan resultaten också utnyttjas i planeringen av kommande vindkraftsprojekt. Behovet av fågeluppföljning i fortsättningen (efter de första driftsåren)
övervägs beroende på kraftverkens konstaterade inverkan på områdets fågelbestånd.
Det finns ännu ingen erfarenhet från Finland om hur vindkraftsparker placerade i inlandet påverkar fåglarna, eftersom inte en enda stor landbaserad vindkraftspark ännu har byggts i Finland.
Många olika energibolag planerar för närvarande flera vindkraftsparker i inlandet, så behovet av
en utredning av konsekvenserna för fåglarna vid landbaserade vindkraftsparker är gemensamt.
En mera detaljerad plan för att iaktta konsekvenserna av vindkraftverken görs upp då projektet
fortsätter. Då kommer det också att finnas noggranna uppgifter om hur projektet kommer att
genomföras och i vilken omfattning. På längre sikt ska behovet av uppföljning och uppföljningens
omfattning övervägas också på basis av de konstaterade konsekvenserna. Om en påtaglig
minskning av någon arts bestånd observeras ska det utredas om vindkraften har bidragit till
minskningen, och vid behov ska man försöka hitta lösningar för att minska konsekvenserna.
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