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om kraftverken ligger inom 20 kilometer från väderradarn (Arbets- och näringsministeret 2013). Gällande annan inverkan på civil och militär radarövervakning tillämpas Trafis beslut och försvarsmaktens utlåtande. Gällande säkerhetsastånd till annan radiokommunikation har tillämpats kommunikationsverkets rekommendation. Gällande avstånd till anordningar för explosiva varor och
fyrverkeripjäser, transportförpackningar och -tankar för farliga ämnen, flytgasoch naturgasanläggningar, fabriker och upplag för explosiva varor samt kraftverk och produktionsanläggningar som använder tryckutsatta system tillämpats
TUKES utlåtande 4784/36/2013 om riskevaluering för objekt inom 500 meter.
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ANKNYTNING TILL ANDRA PROJEKT, PLANER OCH PROGRAM

6.1 Vindkraftsparker i drift i näromgivningen
Inom en radie på cirka 20 kilometer från projektområdet finns två vindkraftverk
i drift (Bild 6.1). I de norra delarna av Bräckskäret driver VS Tuulivoima Ab
vindkraftverken vid namn Korsnäs 1 och Korsnäs 3. Vindkraftverkens sammanlagda effekt är 400 kW och de finns på cirka 10 kilometers avstånd nordväst om
Molpe-Petalax projektområde. (Finska Vindkraftföreningen r.f. 2013a)
6.2 Vindkraftsparker som planeras i näromgivningen
Flera vindkraftsparker planeras i Österbotten. Planeringsskedena är i olika stadier. Enligt Finska Vindkraftföreningen r.f. (2013b) finns det åtta planerade
vindkraftsprojekt inom en radie på cirka 20 km från Molpe-Petalax projektområde (Bild 6.1). Dessutom planerar VindIn AB Oy två vindkraftsparker vid namnet Korsnäs Norra Poikel vindkraftspark och Pörtom i Närpes.
UPM planerar en vindkraftspark väster om Molpe-Petalax projektområde. Vindkraftsparken Granskog består av sex vindkraftverk och dess sammansatta effekt
uppgår till cirka 18 MW.
VindIn AB Oy planerar en vindkraftspark på cirka 3,5 kilometers avstånd sydväst om Molpe-Petalax projektområde. Den planerade vindkraftsparken vid
namn Korsnäs Norra Poikel är belägen på Korsnäs kommuns mark och består av
6 vindkraftverk med en sammanlagd effekt av högst 20 MW.
Smålands Miljöenergi Ab planerar vindkraft sydväst om projektområdet på
cirka 4 kilometers avstånd. Vindparken skulle bestå av 6 vindkraftverk med en
sammanlagd effekt på 12-18 MW.
SABA Wind Oy Ab planerar en vindkraftspark som består av sju vindkraftverk
med en sammansatt kapacitet på 7 MW. Den planerade vindkraftsparken är belägen på Bredskäret 5 km nordväst om Molpe-Petalax projektområde.
EPV Tuulivoima Oy planerar att placera 15-20 vindkraftverk på Sidlandet i Malax kommun, cirka 6 km nordost om projektområdet. Vindkraftsparkens effekt
skulle vara 30-60 MW.
Smålands Miljöenergi Ab planerar en vindkraftspark bestående av 6 vindkraftverk, d.v.s. 12-18 MW, i Petalax i Malax kommun. Den planerade vindkraftsparken är belägen cirka nio kilometer sydost om Molpe-Petalax projektområde.
VS Tuulivoima Oy planerar att placera två vindkraftverk med en sammansatt
effekt på 2 MW i de nordliga delarna av Bredskäret. Vindkraftverken skulle vara
belägna cirka 10 km nordväst om projektområdet.
Smålands Miljöenergi Ab planerar ytterligare att placera åtta vindkraftverk i
Harrström i Korsnäs. Den sammanlagda effekten av vindkraftverken är 16-24
MW och parken är belägen cirka 11 km sydväst om Molpe-Petalax projektområde.
WPD Finland Oy planerar en offshore-vindkraftspark ytterom Korsnäs kust,
cirka 22 km sydväst om projektområdet. Vindkraftsparken består av max 160
vindkraftverk och har en sammansatt effekt på 600-800 MW.
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VindIn AB Oy planerar en vindkraftspark i Pörtom, Närpes. Vindkraftsparken
består av 13-26 vindkraftverk och finns på cirka 23 km avstånd sydost om
Molpe-Petalax projektområde. Vindkraftsparkens sammanlagda effekt skulle
vara 30-60 MW.

Bild 6.1.Vindkraftsparker i drift och vindkraftsparker som planeras i projektets
närhet (Vindkraftföreningen 2013a&b).
Kuva 6.1. Hankkeen läheisyydessä sijaitsevat toiminnassa olevat tuulivoimapuistot sekä suunnitellut hankkeet (Tuulivoimayhdistys 2013).

Utöver dessa projekt finns det enligt lokala kontakter också andra projektutvecklare på området. Än så länge är dock placeringen av och mer ingående
uppgifter om dessa projekt inte kända.

FCG DESIGN OCH PLANERING AB

PROGRAM FÖR MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING

25 (107)

6.3 Kraftledningar som planeras i näromgivningen
6.3.1 Molpe-Petalax 110 kV kraftledning
En 110 kV kraftledning kommer att byggas som möjliggör elöverföring mellan
Molpe-Petalax vindkraftspark och stamnätverket. Det finns två alternativ till
kopplingspunkter av elstationer; elstationen som möjligen kommer att byggas i
samband med 400 kV elledningen i Pörtöm eller Toby elstation i Korsholm. Beroende på markens beskaffenhet, rådande markanvändning och intressenternas
inställning byggs elöverföring antingen med luftledning eller jordkabel.
Fingrids nya elstation i Pörtom
Ett alternativ för att ansluta Molpe-Petalax vindkraftpark till stamnätverket är
den nya elstationen som Fingrid möjligen kommer att bygga i anslutning till 400
kV kraftlinjen i Pörtom. Kraftledningen byggs antingen som luftkabel eller jordkabel. 110 kV kraftledningen kommer att vara cirka 35 kilometer lång.
Toby elstation
I alternativet ansluts Molpe-Petalax vindkraftpark med en 110 kV luftkabel eller
jordkabel till Toby elstation i Korsholm. Kraftledningen är cirka 30 kilometer
lång.
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TILLSTÅND OCH BESLUT SOM PROJEKTET FÖRUTSÄTTER

7.1 Markanvändningsrättigheter och -avtal
Projektets genomförare ingår nödvändiga avtal med markägarna.
7.2 Förfarande vid miljökonsekvensbedömning
I miljökonsekvensbedömningen beskrivs projektet och dess miljökonsekvenser
utreds inklusive konsekvenserna för människors levnadsförhållanden. I MKBförfarandet fattas inga beslut om projektet och inga tillståndsärenden avgörs.
MKB-förfarandet beskrivs mer ingående i kapitel 2.
7.3 Planläggning och bygglov
En förutsättning för att bygglov ska kunna beviljas för Molpe-Petalax vindkraftspark är att en delgeneralplan i enlighet med markanvändnings- och bygglagen (132/1999) uppgörs. Det finns ingen gällande delgeneralplan för projektområdet och därför utarbetas en delgeneralplan som möjliggör anläggningen av
en vindkraftspark och beviljandet av bygglov. VindIn Ab Oy har ansökt om att få
uppgöra delgeneralplan för Molpe-Petalax vindkraftpark av Korsnäs och Malax
kommuner. Kommunerna har 21.10.2013 i respektive kommunstyrelser beslutat
att tillsätta en gemensam kommitté för att planläggningen skall gå smidigt i
båda kommunerna.
Efter att planen har godkänts kan bygglov sökas hos kommunernas byggnadsinspektörer. Ifrågavarande tillståndsmyndighet granskar samtidigt att den i bygglovet föreslagna planen är i enlighet med delgeneralplanen.
7.4 Flyghindertillstånd
Enligt 165 § i luftfartslagen som trädde i kraft år 2009 (1194/2009) behövs ett
flyghindertillstånd av Trafiksäkerhetsverket för byggnader, konstruktioner eller
märken som reser sig högre än 60 meter. Om konstruktionerna finns högst 45
kilometer från en flygplats eller högst tio kilometer från en reservlandningsplats
behövs ett flyghindertillstånd av Trafiksäkerhetsverket för byggnader, konstruktioner och märken som reser sig högre än 30 meter. Till ansökan ska bifogas ett utlåtande av en behörig leverantör av flygtrafikledningstjänster (Finavia).
7.5 Tillstånd enligt elmarknadslagen
För att bygga en kraftledning behövs ett tillstånd enligt elmarknadslagen
(588/2013) (Energimarknadsverket, EMV). En förutsättning för att tillstånd ska
beviljas är att ledningen behövs för att trygga eldistributionen. Tillståndet beviljas enligt behov, och behovet av ledningen fastslås i tillståndet.
Principerna för elöverföringen i Molpe-Petalax vindkraftsprojekt har beskrivits
närmare i kapitel 6.3.1.
7.5.1 Tillstånd för undersökning av kraftledningsområdet
Utredningar i terrängen längs kraftledningssträckningar förutsätter tillstånd av
regionförvaltningsverket i enlighet med lagen om inlösen (lagen om inlösen av
fast egendom och särskilda rättigheter, 603/1977). Tillstånd för undersökningar
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i terrängen längs kraftledningssträckningarna beviljas av Regionförvaltningsverket i Norra Finland. Skador som inträffar under undersökningen ska ersättas i
enlighet med villkoren i tillståndet för undersökning.
7.5.2 Inlösningstillstånd för kraftledningsområdet
Inlösen av markområden för byggande av en kraftledning förutsätter ett inlösningstillstånd enligt lagen om inlösen (lagen om inlösen av fast egendom och
särskilda rättigheter, 603/1977) för inlösen av kraftledningens ledningsområde
och för den begränsning av nyttjanderätten som behövs för kraftledningen samt
för att fastställa inlösningsersättningarna. Statsrådet beslutar om tillståndet och
ärendet bereds av arbets- och näringsministeriet. Om inlösningstillstånd söks för
byggande av kraftledningen och om ingen motsätter sig att inlösningstillstånd
utfärdas eller det är fråga om inlösen som är av mindre betydelse med avseende på allmänt och enskilt intresse, avgörs ansökan om inlösningstillstånd av
lantmäteribyrån.
7.6 Elanslutningsavtal
Förutsättningen för elöverföringsrätten från vindkraftsverken är att det finns
gällande anslutningsavtal enligt elmarknadslagen (588/2013) med nätinnehavaren. Nätinnehavare intill projektområdet är Fingrid Oyj och Oy Herrfors Ab. Enligt elmarknadslagen skall nätinnehavaren på begäran och mot skälig ersättning
till sitt nät ansluta eldriftsställen och elproduktionsinrättningar inom sitt verksamhetsområde som uppfyller de tekniska kraven (anslutningsskyldighet).
7.7 Försvarsmaktens samtycke
Ett villkor för beviljande av byggnadstillstånd för vindkraftverk är att försvarsmakten gett ett utlåtande om att kraftverket inte stör utförandet av försvarsmaktens lagstadgade uppgifter under normalförhållanden, i störningssituationer
eller vid undantagsförhållanden.
7.8

Tillstånd för anslutning till landsväg
För att ansluta nya enskilda vägar till en landsväg eller förbättra befintliga anslutningar för enskilda vägar krävs tillstånd för anslutning enligt 37 § i landsvägslagen (2005/503). Tillståndet beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralen. Tillstånd måste också sökas för förbättring av befintliga anslutningar för
enskilda vägar.

7.9

Tillstånd för specialtransporter
Specialtransporterna för transport av vindkraftverkens komponenter till vindkraftsparksområdet förutsätter ansökan om ett specialtransporttillstånd (trafikministeriets beslut om specialtransporter och specialtransportfordon 1715/92).
Specialtransporttillstånd för hela Finland beviljas av Birkalands ELY-central.

7.10 Miljötillstånd
Vindkraftverk nämns inte i projektförteckningarna i miljöskyddsförordningen,
och därför grundar sig miljötillståndsplikten på prövning.
Ett miljötillstånd enligt miljöskyddslagen behövs om vindkraftverken kan orsaka
besvär enligt 17 § i lagen angående vissa grannelagsförhållanden. Sådana be-
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svär som orsakas av vindkraftverk är främst buller och blinkande skuggor. Ifall
ett miljötillstånd behövs, ska det ansökas separat efter att MKB-förfarandet har
avslutats, dvs. efter att kontaktmyndigheten har gett sitt utlåtande om miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunens miljömyndighet behandlar tillståndsansökan.
7.11 Tillstånd enligt vattenlagen
Om projektet inkluderar åtgärder som eventuellt ändrar vattendrag, kan det behövas ett tillstånd enligt vattenlagen för dessa åtgärder. Tillståndspliktiga vattenhushållningsprojekt kan vara till exempel uppförande av en bro, uttag av
vatten, anläggande av en tunnel eller ledning under ett vattendrag och kabeldragning i ett vattendrag.
7.12 Undantagslov enligt naturvårdslagen
Genomförandet av det planerade projektet kan förutsätta undantag från bestämmelserna om fridlysning av arter. Med stöd av 48 § i naturvårdslagen kan
ELY-centralen bevilja undantag från fridlysningsbestämmelserna gällande fridlysta arter (39 §, 42 §) i naturvårdslagen (1096/1996, 553/2004) under förutsättning att en gynnsam skyddsnivå för arten bibehålls. Ett eventuellt undantagsförfarande kan också komma i fråga gällande de fridlysta arterna (39 och
42 §) och arterna som kräver särskilt skydd (47 §) enligt naturvårdslagen
(1069/1996, 553/2004) samt bilaga IV b (49 §) till habitatdirektivet.
ELY-centralen kan i enstaka fall ge tillstånd att avvika från fridlysningsbestämmelserna (naturvårdslagen 49 §) som berör djurarterna i bilaga IV a och växtarterna i bilaga IV b till habitatdirektivet. Dessutom kan ELY-centralen i enstaka
fall bevilja undantag från separat uppräknade ändamål gällande de fåglar som
avses i artikel 1 i fågeldirektivet. En förutsättning för detta är dock att det inte
finns någon annan tillfredsställande lösning och att undantaget inte stör bevarandet av artens gynnsamma skyddsnivå på dess naturliga utbredningsområde.
Vad gäller fågeldirektivets arter regleras om undantag i artikel 9 i fågeldirektivet
där den allmänna förutsättningen också är att det inte finns någon annan tillfredsställande lösning. Projektets behov av ett undantagslov i enlighet med naturvårdslagen klarnar utifrån bedömningen av miljökonsekvenserna.
7.13 Tillstånd att placera kablar och ledningar på allmänt vägområde
Om en kraftledning ska placeras i vägmiljö ska man vid behov ansöka om undantagstillstånd i enlighet med 47 § i landsvägslagen (503/2005) ifall byggande
sker på skydds- eller frisiktsområden vid en landsväg. Dessutom ska tillstånd
sökas om kraftledningen dras över eller under en landsväg. Tillstånd beviljas av
ELY-centralen i Södra Österbotten.
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7.14 Undantagslov från lagen om fornminnen
Fasta fornlämningar är fredade med stöd av lagen om fornminnen (295/1963)
utan separat beslut. Om det faktum att projektet inte kan genomföras orsakar
en oskäligt stor olägenhet i förhållande till fornlämningens betydelse kan ELYcentralen efter att ha hört Museiverket meddela tillstånd att rubba fornlämningen. Man ska dock reservera tillräckligt med tid för att undersöka fornlämningen
innan den rubbas. Behovet av undantag från lagen om fornminnen klarnar under den mer ingående planeringen av projektet, när man har utrett var vindkraftverken och elöverföringslinjerna ska byggas.
Även andra tillstånd än de som nämns ovan kan behövas för byggandet av
Molpe-Petalax vindkraftspark. Vilka tillstånd som behövs klarnar huvudsakligen
under MKB-förfarandet utifrån de uppgifter som erhålls i bedömningsarbetet.
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MILJÖKONSEKVENSER SOM SKA BEDÖMAS OCH BEDÖMNINGSMETODER

8.1 Konsekvenser som ska bedömas
I förfarandet vid miljökonsekvensbedömning granskas projektets övergripande
konsekvenser för människorna, miljöns kvalitet och tillstånd, markanvändningen
och naturresurserna samt deras samverkan i den omfattning som förutsätts i
MKB-lagen och –förordningen (Bild 8.1).

Bild 8.1. Direkta och indirekta verkningar som ska utredas i enlighet med MKBlagen.
Kuva 8.1. Hankkeessa selvitettävät välittömät ja välilliset vaikutukset YVA-lain
mukaisesti.

Varje MKB-projekt medför en specifik uppsättning av konsekvenser som beror
på projektets karaktär, omfattning och placering. De konsekvenser som enligt
MKB-lagen bör beaktas i MKB-processen preciseras därför alltid separat för varje
projekt. Denna så kallade screening görs i finländska MKB-förfaranden typiskt i
samförstånd med kontaktmyndigheten under MKB-programskedet och kan genomföras under MKB-förfarandets förlopp vid behov.
Vindkraftsparkens konsekvenser kommer att ske under parkens tre skeden: vid
byggandet, driften och nedläggningen. Alla dessa skeden kommer att beaktas
vid miljökonsekvensbedömningen. Konsekvenserna vid byggskedet kommer att
vara kortvariga och kommer främst att vara relaterade till röjningsarbeten vid
kraftverksplatserna, användningen av arbetsmaskiner och trafiken som förorsakas av transporterna. Då vindkraftsparken blivit färdig, kommer konsekvenser
att orsakas av vindkraftverken som är i drift, t.ex. för landskapet och ljud från
roterande vingar. Under nedläggningen av vindkraftsparken förorsakas konsekvenser som är jämförbara med byggskedet, men dessa kommer att vara lindrigare.
De mest centrala miljökonsekvenserna från vindkraftsparken är de visuella förändringar den orsakar i landskapet, konsekvenser för naturen, ljudlandskapet
och människors levnadsförhållanden. Nedan presenteras de konsekvenser som
läggs fram för bedömning vid detta MKB-programskede. Konsekvenserna har
uppdelats i logiska grupper i avseende på typen av konsekvensobjekt: ickelevande miljö, levande miljö, mänskans miljö.
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Miljökonsekvenser som ska bedömas inom projektet är:


Icke-levande miljö
- Konsekvenser för ljudlandskapet
- Konsekvenser för ljusförhållanden
- Konsekvenser för luftkvaliteten och klimatet
- Konsekvenser för mark, yt- och grundvatten



Levande miljö
- Konsekvenser för växtlighet och värdefulla naturobjekt
- Konsekvenser för fåglar
- Konsekvenser för övriga fauna
- Konsekvenser för naturskyddsområden



Människans miljö
- Konsekvenser för markanvändning och den byggda miljön
- Konsekvenser för trafik
- Konsekvenser för landskap och kulturmiljö
- Konsekvenser för fornminnen
- Konsekvenser för människans hälsa och levnadsförhållanden

8.2 Konsekvensernas särdrag och betydelse
Konsekvenserna och skillnaden mellan konsekvenserna beskrivs huvudsakligen
skriftligt. Beskrivningen åskådliggörs med bilder och tabeller. I förfarandet definieras kända konsekvenser och deras betydelse. I bedömningen definieras varje
konsekvens karaktär och betydelse utifrån kriterier som utvecklats med stöd av
IEMA:s (2004) bedömningshandbok (Bild 8.2).
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Bild 8.2. Definiering av konsekvensernas karaktär och betydelse.
Kuva 8.2. Vaikutusten luonteen ja merkityksen määritelmä.

8.3 Metoder för jämförelse av alternativen
Som metod för jämförelse av alternativen används den s.k. specificerande metoden som betonar en beslutsfattning som utgår från olika värdemässiga utgångspunkter. Betydelsen av de olika alternativens interna konsekvenser av
olika typer jämförs inte, eftersom vikten av varje enskild konsekvenstyp i förhållande till en annan konsekvenstyp i många fall är alltför värdebetonad och
inte kan fastställas med positivistiska metoder. Detta innebär exempelvis att
bullerstörning inte kommer att jämföras med olägenheter i landskapet.
Med denna metod kan man ta ställning till de olika alternativens miljömässiga
genomförbarhet, men inte fastställa det bästa alternativet. Beslutet om det
bästa alternativet fattas av projektets beslutsfattare.
8.4 Granskningsområden
Med granskningsområde avses ett område som man på goda grunder kan anta
att miljökonsekvenser sträcker ut sig. Man har strävat efter att fastställa ett
granskningsområde som är så stort att inga relevanta miljökonsekvenser kan
antas uppstå utanför området.
Granskningsområdets omfattning beror på egenskaperna av det objekt som ska
granskas. En del konsekvenser begränsas till vindparksområdet, till exempel
byggåtgärderna, och en del breder ut sig över ett mycket stort område, till exempel konsekvenserna för landskapet.
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Nedan presenteras de av projektets granskningsområden som har bedömts i
MKB-programskedet. Deras omfattning har bedömts utifrån de olika konsekvensernas karaktäristiska drag. Konsekvenser som på grund av sina egenskaper
inte kan avgränsas har utelämnats (exempelvis konsekvenserna för klimatet).
Tabell 8.1. Storleken på det verkningsområde som ska granskas enligt konsekvenstyp.
Taulukko 8.1. Tutkittavan vaikutusalueen suuruus vaikutustyypeittäin.
Konsekvenstyp
Markanvändning

Storleken på det verkningsområde som
ska granskas
Samhällsstruktur på kommunnivå, vindparksområdet och dess närmaste omgivning (ca 5 km)

Trafik

Vindkraftsparkens huvudtrafikleder och områdena för elöverföringslinjen

Natur

Vindkraftverkens byggplatser och deras närmaste omgivning, elöverföringsområdena

Fågelbeståndet

Vindparksområdet och elöverföringslinjerna, objekt som är betydelsefulla för fågelbeståndet i närområdet, flyttrutter, eventuellt ett vidsträckt verkningsområde

Fornlämningar

Varje byggplats på vindparksområdet samt elöverföringslinjerna.

Landskap och
kulturhistoriska objekt

Objekt som utsätts för byggåtgärder, eventuell synlighetssektor 20 km
från vindkraftsparken

Buller, skuggor, blinkningar

Enligt kalkyler och modeller, en radie på cirka 2 km från vindkraftsparken

Människors levnadsförhållanden
och trivsel

Konsekvensspecifik bedömning, en radie på högst cirka 20 km och
noggrannare inom en radie på cirka 5 km.

Konsekvenstyper som också ska beaktas är säkerhet (trafik-, radar- och kommunikationsförbindelser, flygtrafik, försvarsmaktens verksamhet) samt konsekvenser för klimatet och luftkvaliteten.
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Kuva 8.3. Etäisyysvyöhykkeet hankealueesta 30 kilometrin säteellä.

34 (107)

FCG DESIGN OCH PLANERING AB

9

PROGRAM FÖR MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING

35 (107)

ICKE LEVANDE MILJÖN

9.1 Konsekvenser för ljudlandskapet
9.1.1 Konsekvensmekanismer
I anläggningsskedet uppstår ljud bland annat i anslutning till byggandet av
vägarna, vindkraftverken, och jordkablarna. Under projektets drifttid orsakar
vindkraftverkens roterande rotorblad aerodynamiskt ljud. Det för vindkraftverket typiska bullret (ett skiftande ”brus”) orsakas av rotorbladets aerodynamiska
ljud samt av att rotorbladet passerar masten, varvid vingens ljud reflekteras
från tornet. När luften pressas mellan tornet och rotorbladet uppstår dessutom
ytterligare ett ljud. Lite buller orsakas även av de enskilda delarna i systemet
för elproduktionen, men på grund av bruset från rotorbladen hörs det inte (Di
Napoli 2007).
Spridningen av ljud i omgivningen beror bland annat på markens beskaffenhet
samt på vindens riktning och dess styrka och temperatur på olika höjder. Bakgrundsljud och tystnad har stor betydelse för hur man uppfattar ljudet från ett
vindkraftverk. Bakgrundsbuller orsakas bland annat av den lokala trafiken, vindens eget brus och trädens sus.
Ljud från byggandet av jordkablarna kan till sin karaktär jämföras med bullret
från byggandet av vindkraftsparken. Detta ljud är lokalt och övergående eftersom kablarnas byggarbetsplats kontinuerligt flyttas framåt.
9.1.2 Utgångsdata och metoder
Konsekvenserna av ljud från vindkraftsparken bedöms som en så kallad expertbedömning utifrån en matematisk modell som utarbetats med ett datorprogram
vid namnet WindPRO, version 2.8 och standard ISO 9613-2.
Ljudberäkningarna görs med beaktande av vindkraftverkens totala antal, placering, navhöjd och rotordiameter i de olika vindparksalternativen. I modellen användes grundkartans höjdkurvor som bas för den digital höjdmodellen med en
resolution på 0,1 meter. Beräkningen görs för höjden 4 meter från markytan.
Som markens hårdhet användes värdet 0,4 (på skalan 0–1; hård–mjuk). Valet
av parametrarna grundar sig på VTTs rekommendationer (Nykänen m.fl. 2013).
I modelleringen används som kraftverkets utgångsljudnivå 105 dB (A), som
vindens hastighet 8 m/s, som lufttemperatur 10 °C, som lufttryck 101,325 kilopascal och som luftens relativa fuktighet 70 %. I modelleringen gjordes inga
amplitudmodulationer och käll-ljudet antogs sprida sig i alla riktningar.
Modelleringen beaktar dessutom vindens hastighet som i detta arbete fastslagits
som 8 meter i sekunden. Vid denna hastighet är ljudet från ett vindkraftverk är
som starkast. Vid högre vindhastigheter täcker vindens naturliga ljud bullret
från vindkraftverken och vid lägre vindhastigheter är kraftverks käll-ljud lägre.
Den använde tar hänsyn till faktorer som påverkar ljudets fortplantning, såsom
terrängens former (terrängmodell) och den dämpning luften åstadkommer. Markens akustiska hårdhet har i detta skede bedömts som uniform (0,4) i hela området. Något förenklat kan man konstatera att akustiskt hårda markytor (värde
0) befrämjar fortplantningen av buller i större omfattning än mjuka ytor (värde
1). Akustiskt hårda ytor är exempelvis vatten, kala klippor och asfalterade områden, medan åker- och skogsmarker samt sand- och gräsfält är mjuka ytor.
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Om man på basen av den utförda modelleringen kan anta att ljudnivåerna inte
underskrider givna riktvärden för buller skall enligt VTT:s rekommendationer en
mer noggrann modellering utföras före miljö- eller byggnadstillstånd kan ges för
vindkraftverken (Nykänen m.fl. 2013).
En skild beräkning görs för lågfrekvent ljud (20-200 Hz). Beräkningen görs utgående från det valda vindkraftverkets käll-ljud vars angivna oktavband omvandlats till tredjedelsoktavband (Bild 9.1). Därefter modelleras den lågfrekventa ljudspridningen till det bostadshus där WindPro-modellen påvisar den
högsta bullernivån.
Omvandlingen och modelleringen görs med ett baserat på ett program som utvecklats med MS Excel som grund av FCG Design och planering Ab, Ing. Mauno
Aho.

Bild 9.1. Anmält och beräknat käll-ljud för kraftverk som granskas i MolpePetalax vindkraftprojekt. Kraftverkets käll-ljud är 107,5 dB(A).
Kuva 9.1. Moikipää-Petolahden tuulivoimahankkeen valitun tuulivoimalan ilmoitettu ja laskettu lähtömelu. Tuulivoimalaitoksen lähtömelu on 107,5 dB (A).

Konsekvenserna som orsakas av bullret bedöms av projektchef, ingenjör Hans
Vadbäck från FCG Design och planering Ab.
9.1.3 Riktvärden för buller
De genomsnittliga ljudnivåerna jämförs med de riktvärden för bullernivå som
har fastställts i statsrådets beslut (993/1992). Statsrådet har angett riktvärden
för bullernivåer i sitt beslut 993/1992. Beslutet tillämpas vid planeringen av
markanvändning, trafik och byggenskap samt i byggnadslovsförfarandet i syfte
att förebygga olägenheter av buller och säkerställa trivseln i omgivningen. I beslutet fastställs maximala bullernivåer utomhus i bostadsområden dagtid och
nattetid.
I miljöförvaltningens anvisningar för vindkraft definieras planeringsriktvärden
för de maximala värdena för medelljudnivå dagtid och nattetid. Om bullret från
vindkraftverken innehåller tonala, smalbandiga eller impulsartade komponenter
eller om det är tydligt amplitudmodulerat, ska man enligt anvisningarna tillägga
fem decibel till modelleringsresultatet innan man jämför det med planeringsrikt-
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värdet. Eftersom riktvärdet redan innehåller buller som är karaktäristiskt för
vindkraftverk, ska ovan nämnda ljudkaraktäristik vara ovanligt kraftiga från
vindkraftverk för att det ska vara nödvändigt att tillägga fem decibel till modellleringsresultatets ljudstyrka.
Tabell 9.1. Riktvärden för medelbullernivå enligt statsrådets beslut (SRb
993/1992).
Taulukko 9.1. Keskiäänitasojen ohjearvot valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
(SRb 993/1992).
Konsekvensobjekt
Utomhus

Kl. 7−22

Kl. 22−7

Bostadsområden, rekreationsområden i tätorter
eller i deras omedelbara närhet och områden avsedda för vårdinrättningar eller läroanstalter

55 dB

50 dB1) 2)

Områden med fritidshus, campingområden, rekreationsområden utanför tätorterna och naturskyddsområden
Inomhus
Bostads-, patient- och inkvarteringsrum
Undervisnings- och möteslokaliteter
Affärs- och kontorslokaliteter

45 dB

40 dB

35 dB
35 dB
45 dB

3) 4)

30 dB
-

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

Tabell 9.2. Planeringsriktvärden för buller för vindkraftsprojekt enligt miljöministeriets anvisningar 2012.
Taulukko 9.2. Tuulivoimahankkeiden melun suunnitteluohjearvot Ympäristöministeriön 2012 annettujen ohjeiden mukaisesti.
Planeringsriktvärden för utomhusbuller vid
utbyggnad av vindkraft

LAeq
kl. 7−22

LAeq
kl. 22−7

Områden som används för boende, områden
som används för fritidsboende i tätorter,
rekreationsområden

45 dB

40 dB

Områden utanför tätorter som används för
fritidsboende,
campingområden,
naturskyddsområden*

40 dB

35 dB

tillämpas inte

tillämpas inte

Utomhus

Övriga områden (t.ex. industriområden)

*Nattvärdet tillämpas inte för naturskyddsområden som i allmänhet inte används för vistelse eller naturobservationer under natten.

De modellerade lågfrekventa ljudnivåerna jämförs till de nivåer som angivits i
Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar om boendehälsa (Social- och hälsovårdsministeriet 2003). Valet av parametrarna och jämförelsevärdena grundar
sig på VTTs rekommendationer (Nykänen m.fl. 2013).
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9.1.4 Nuläge
I projektområdets skogsterräng präglas ljudlandskapet enligt uppskattning huvudsakligen av naturliga ljud såsom vindens sus och trädens prassel. Dessa naturliga ljud kan ge upphov till ljudnivåer mellan 30 och 70 dB. Konsekvenserna
är beroende av bland annat meteorologiska faktorer, trädens och växtlighetens
täthet och riklighet, vindhastigheten och -riktningen. Vindhastigheten i vindkraftsparkens område är i genomsnitt 7-8 meter per sekund. Dylik vindhastighet
kan i skogsnatur bedömas ge upphov till en lokal effekt på cirka 50-60 dB. Fåglars sång kan ge upphov till ett ljud på över 50 dB. Områden vars medelljudnivå
är mindre än 35 dB klassas som områden med naturfrid.
Vindkraftsparkens skogsområden är huvudsakligen i ekonomiskogsanvändning.
I projektområdet utförs årligen skogsvårdsåtgärder, vilket förutsätter användandet av skogsmaskiner. Skogsbruksmaskinerna kan bedömas lokalt och
stundvis höja ljudnivån under dagtid med 50–70 dB i näromgivningen.
I projektområdet finns mindre åkerplättar inom och större åkerområden omkring projektområdet. Jordbruket i dessa områden förutsätter användandet av
jordbruksmaskiner under dagtid. En jordbruksmaskin kan bedömas ge upphov
till motsvarande ljud som skogsbruksmaskinerna om beskrivet ovan.
Enligt uppgifter är projektområdet i någon mån i rekreationsanvändning och
området används för jakt. Mänsklig vistelse i området orsakar i någon mån
störningar i naturen och påverkar lokalt ljudnivåerna i området. Vid jakt orsakar
avfyrandet av ett gevär stundvis ljud. Ljudet från ett gevär orsakar en plötslig
förändring av ljudlandskapet. Vid avfyrandet är ljudnivån cirka 140-150 dB vid
ljudkällan och cirka 60-70 dB på 2 kilometers avstånd från ljudkällan.
Det finns ett tämligen omfattande skogsbilnätverk inom och vägar av större
klass omkring projektområdet. Användningsgraden av skogsvägarna är okänt
men de omgivande landsvägarnas fordonmängd per dygn är kända (se kapitel
11.3). Ett enskilt förbipasserande fordon kan bedömas ge upphov till en ljudnivå
på 50–70 dB i närheten av vägarna.
9.2 Konsekvenser för ljusförhållanden
9.2.1 Konsekvensmekanismer
Vindkraftverkets roterande rotorblad bildar rörliga skuggor vid klart väder. På en
enskild observationspunkt uppfattas detta som en snabb växling av ljuset, som
blinkningar eller skuggor som snabbt ilar förbi. Fenomenet uppträder endast vid
solsken eftersom solljuset vid mulet väder inte kommer från en bestämd punkt,
vilket gör att det inte bildas tydliga skuggor.
Vindkraftverkens blinkningar beror på mängden solig tid, solens riktning och
höjd i relation till kraftverken, rotorns ställning och rörelse samt på observationspunktens avstånd till vindkraftverket.
9.2.2 Utgångsdata och metoder
Bedömningen av de skuggbildande konsekvenserna av vindkraftverkens roterande blad utförs som en expertbedömning utifrån en modell.
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Skuggbildningsmodelleringen gjordes för en situation som motsvarar de verkliga
omständigheterna på projektområdet (”real case”) så väl som möjligt. Vid beräkningen av modellen för den verkliga situationen beaktades de faktiska solskenstiderna under olika årstider i området. Dessutom beaktades data om områdets vindförhållanden som påverkar vindkraftverkens driftsgrad och därigenom deras skuggbildning.
En skuggbildningsmodell kan också tas fram för det så kallade teoretiska maximiläget (”worst case”), där vindkraftverken antas fungera kontinuerligt och solen antas skina från molnfri himmel varje dag om året.
Resultaten av skuggbildningsmodellen åskådliggörs med hjälp av utbredningskartor för skuggbildning. På dessa kartor visas den skuggbildning som kraftverken orsakar i form av kurvor som anger antalet skuggtimmar. Kurvorna ritas på
utbredningskartorna i enlighet med modellberäkningarnas resultat.
Resultaten granskas i anslutning till känsliga objekt, såsom fasta bostäder. I
Finland har myndigheterna inte utfärdat några allmänna bestämmelser om den
maximala varaktigheten av skuggbildningen som orsakas av vindkraftverk eller
om grunderna för bedömningen av skuggbildningen. Enligt Miljöministeriets anvisningar är det rekommendabelt att använda samma riktvärden som gäller i
andra länder.
Konsekvenserna som orsakas av skuggbildning bedöms av projektchef, ingenjör
Hans Vadbäck från FCG Design och planering Ab.
9.2.3 Riktvärden för skuggbildning
I Finland har myndigheterna inte utfärdat några allmänna bestämmelser om den
maximala varaktigheten av skuggbildningen som orsakas av vindkraftverk eller
om grunderna för bedömningen av skuggbildningen. I miljöministeriets anvisningar för planering av vindkraftsutbyggnad föreslås att man använder sig av de
rekommendationer som andra länder har gett om begränsning av blinkeffekter
(Miljöministeriet 2012).
I flera länder har det fastställts gränsvärden eller getts rekommendationer för i
vilken utsträckning skuggeffekter får förekomma. I detta arbete används rekommendationer angivna i Sverige; åtta timmar för modellering enligt verklig
situation (”real case”) och 30 timmar för teoretisk maximal situation (”worst
case”).
9.2.4 Nuläge
Ljuset och skuggorna som under dagtid bildas i projektområdet är huvudsakligen av naturligt ursprung och huvudsakligen statiska till karaktären. Under dagtid
är den primära ljuskällan i projektområdet dagsljus.
Under nattetid alstras ljus huvudsakligen från Molpe och Petalax mot projektområdet. Dessutom alstras ljus från förbipasserande fordon i projektområdets
skogsvägar och omkringlöpande landsvägar.
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9.3 Konsekvenser för luftkvalitet och klimat
9.3.1 Konsekvensmekanismer
Under anläggningen av vindkraftsparken och under underhållsarbetena ger fordonen och arbetsmaskinerna upphov till utsläpp i luften. När det är torrt, sprids
små mängder damm i luften från vindkraftsparkens och kraftledningens byggnads- och servicevägar i anslutning till dessa arbeten.
Projektets mer betydande konsekvenser för klimatet gäller energiproduktionssättet, som är så gott som utsläppsfritt. Energi som har producerats med vindkraft minskar utsläpp av exempelvis koldioxid och svaveloxid, som skulle uppstå
om motsvarande energimängd producerades med ett fossilt bränsle. Å andra sidan måste man ta i beaktande att vindkraftsproduktionen är beroende av vinden och därigenom är ojämn. För att jämna ut den ojämna energiproduktionen
behövs så kallad reglerkraft, som måste produceras med en annan energiform.
Formen för produktionen av reglerkraft bestäms enligt den aktuella rådande situationen på elmarknaden.
9.3.2 Utgångsdata och metoder
Vid bedömningen av vilka konsekvenser de olika alternativen medför för luftkvaliteten och klimatet har man beräknat hur mycket utsläpp produktionen av motsvarande mängd el med någon annan produktionsform skulle ge upphov till.
Klimatkonsekvenserna anges som årliga koldioxidutsläpp som blir oförverkligade
då vindparksprojektet genomförs.
Konsekvenserna av en ökning av vindkraften för minskningen av utsläpp i elsystemet beror på vilken produktion vindkraften ersätter. I de samnordiska forskningsprojekten har man utifrån simuleringarna av elsystemet konstaterat att
vindkraften i det nordiska produktionssystemet och enligt prissättningsmekanismerna på NordEls elmarknad i första hand ersätter kolkondensat och i andra
hand elproduktion som grundar sig på naturgas. Enligt dessa grunder har man
för koldioxid beräknat en utsläppskoefficient på 680 ton/GWh (Holttinen 2004).
Samma beräkningssätt tillämpas också av Internationella energiorganisationen
(IEA) och Europeiska kommissionen vid uppskattningen av hur stor CO2minskning som kan uppnås med hjälp av vindkraft.
Vid bedömningen används också andra utsläpp som uppstår vid förbränning av
fossila bränslen, såsom kväveoxid (NOx), svaveldioxid (SO2) och partiklar.
Projektets konsekvenser för luftkvaliteten och klimatet bedöms av projektchef,
FM Mattias Järvinen från FCG Design och planering Ab.
9.3.3 Nuläge
Molpe-Petalax projektområde ligger i den sydboreala klimatzonen vid Österbottens kust där havet inverkar stort på områdets klimat. Årets medeltemperatur
är cirka 3–4 °C och den typiska regnmängden är 500–550 millimeter. (Meteorologiska institutet 2013)
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9.4 Konsekvenser för berggrund, jordmån och topografi
9.4.1 Konsekvensmekanismer
Projektets konsekvenser för jordmånen och berggrunden uppstår under anläggningsskedet och gäller byggplatserna för de konstruktioner som krävs för vindkraftsparken (vindkraftverk, servicevägar, elstation). I samband med anläggningen förflyttas jordmassor vars volym beror på typ av fundament, omfattningen av kraftverksområden och service- och byggvägar samt på markens kvalitet.
På vindparksområdet måste man bygga nya vägar och iståndsätta befintliga
skogsbilvägar så att de lämpar sig för tunga och breda transporter. I samband
med anläggningen av vägar avlägsnas växtlighet och lösa ytskikt från vägområdet.
9.4.2 Utgångsdata och metoder
Konsekvenserna för jordmånen och berggrunden under anläggningen av vindkraftsparken bedöms av en expert för konsekvenser av markberedningsåtgärder
utifrån en beskrivning av de vägar som behövs för projektet och av konstruktionernas fundament. Utredningen av konsekvenserna under driften omfattar
eventuella risker för oljeläckage från servicemaskiner.
Projektområdets jordmån och berggrund utreddes utifrån Geologiska forskningscentralens geografiska informationsmaterial (GTK 2013a & GTK 2013b).
Uppgifterna om topografin erhölls från höjdmaterialet i Lantmäteriverkets terrängdatabas (Lantmäteriverket 2013) och jordytans former modellerades utifrån
höjdkurvor med programmet ArcGIS.
Konsekvenserna för berggrund, jordmån och topografi bedöms av planerare, FM
Satu Taskinen från FCG Design och planering Ab.
9.4.3 Nuläge
Berggrund
Vindparksområdet hör till den svekofenniska skifferzonen i Österbotten, som
uppstod för cirka 1 900 miljoner år sedan. Berggrunden på projektområdet består av glimmergnejs som är en metamorfos bergart. I de västra och nordvästra
delarna av projektområdet finns även förekomster av granit, gabbro, granodiorit
och pegmatit (Bild 9.2). (GTK 2013a)
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Bild 9.2. Berggrunden i projektområdet och i näromgivningen (GTK 2013a).
Kuva 9.2. Kallioperä hankealueella ja sen läheisyydessä (GTK 2013a).

Jordmån
Den vanligaste jordarten som täcker berggrunden i Österbotten är morän.
Jordmånen på Molpe-Petalax projektområde består till största delen av blandade
fraktioner av sten och myrmarkerna består av torv. I nordväst finns ett litet
bergsområde och i sydväst finns ett vattenområde (Bild 9.3).
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Bild 9.3. Jordmånen i projektområdet och näromgivningen (GTK 2013b). Byggteknisk klassificering: ljus brun = blandade fraktioner av sten, huvudskaliga
fraktionen har ej bestämts, röd = bergsområde, mörk grå = gyttja, ljus grå =
torv, violett = finkornig jordart, vit = vatten, grön = grovkornig jordart, blå =
lera, violett med vertikala blåa stäck = gyttjig finkornig jordart, vit-svart randig
= fyllnadsjord.
Kuva 9.3. Maaperä hankealueella ja sen läheisyydessä (GTK 2013b). Rakennustekninen luokittelu: vaaleanruskea = sekalajitteinen, päälajitetta ei selvitetty,
punainen = kalliomaa, tumman harmaa = lieju, vaaleanharmaa = turve, violetti
= hienojakoinen maalaji, valkoinen = vesi, sininen = savi, violetti sinisillä vertikaaleilla viivoilla = savinen hienojakoinen maalaji, valko-mustaraidallinen =
täytemaata.

Topografi
Eftersom projektområdet är beläget i närheten av Kvarkens kust är terrängen
på projektområdet tämligen låglänt. Höjdförhållandena på Molpe-Petalax projektområde varierar mellan 5-22,5 m ö.h. (Bild 9.4). Projektområdets topografi
sluttar i huvudsak från de södra och sydöstra områdena mot kusten. I de södra
delarna av området är höjden över havsytan mellan 17,5-22,5 m. På projektom-
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rådet finns även några kullar i de nordöstra och norra delarna av området, med
höjdvariationer mellan 12,5-15 m ö.h. I mitten av projektområdet finns ett lägre
område där höjden över havsytan är mellan 7,5 och 10 m. I de västra delarna
av projektområdet finns de mest låglänta delarna av området, där höjden över
havsytan endast är fem meter. (OIVA, 2013)

Bild 9.4. Markytans höjdförhållanden på projektområdet.
Kuva 9.4. Maapinnan korkeussuhteet hankealueella.

9.5 Konsekvenser för yt- och grundvatten
9.5.1 Konsekvensmekanismer
Ytvatten
Då man bygger på land kan anläggningsarbeten i anslutning till vindkraftverkens
fundament, vägar och elnätverk orsaka indirekta olägenheter för ytvattnen i
närliggande områden. Avlägsnandet av ytjorden under byggarbetet ökar tillfäl-
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ligt erosionen av den schaktade jorden, vilket kan öka avrinningen och sedimentbelastningen i vattendragen.
Grundvatten
Grävarbeten som utförs i anslutning till anläggning av vindkraftverk, vägar och
kablar på grundvattenområde kan påverka grundvattnets kvalitet och mängd.
Sannolikheten för att konsekvensen förverkligas och konsekvensens betydelse
beror bland annat på hur nära markytan grundvattenytan ligger och på huruvida
grundvattnet står under tryck eller inte.
9.5.2 Utgångsdata och metoder
Ytvatten
Vindkraftsparkens konsekvenser för ytvattnet utvärderas av experter utifrån
kartmaterial och uppgifter som fås från miljöförvaltningens miljöinformationssystem (miljöförvaltningens karttjänst Hertta 2013). Ytvattnet i projektområdet
granskas dessutom i samband med naturutredningen i området. Kartläggningen
av källorna görs i samband med utredningen av befintliga uppgifter om grundvattnet, terrängbesöket och naturutredningen.
I samband med terrängbesök och naturutredningen utreds mera noggrant ifall
på området finns småvatten som är värdefulla i naturvårdshänseende eller ur
fiskeriekonomisk synpunkt eller småvatten som är skyddade med stöd av vattenlagen.
Grundvatten
Vindkraftsparkens konsekvenser för grundvattnet utvärderas av experter utifrån
kartmaterial och uppgifter som fås från miljöförvaltningens miljöinformationssystem (miljöförvaltningens karttjänst Hertta 2013). Klassificeringen och positionsdata för grundvattenområdena bygger också på data som hämtas i miljöoch geodatasystemet OIVA. Uppgifterna om grundvattnet kompletteras genom
att gå igenom vattenförsörjningsundersökningar som gjorts i området, befintliga
uppgifter om uppföljningen av vattentäkter samt material i anslutning till skydd
av grundvattnet i området. Det görs även besök i terrängen. Målsättningen är
att få en täckande bild av grundvattenförhållandena på projektområdet (uppgifter om jordmån, sluten/öppen akvifer, grundvattenbildning, huvudsakliga
strömningsriktningar och tillrinningsområden) och av grundvattnets kvalitet och
mängd. Uppgifterna om grundvattenförhållandena och områdets nuvarande vattenförsörjning utgör en god grund för bedömning av konsekvenserna under anläggningen och driften av vindkraftsparken.
Det material som används i vindkraftverkens konstruktioner innehåller inga
skadliga komponenter som löser sig i vatten, och för deras del utförs ingen
granskning. Riskerna i anslutning till bränslen och eventuella andra kemikalier
som används på arbetsmaskinerna bedöms separat i avsnittet om miljörisker.
Eftersom själva vindkraftsparken i sin helhet ligger på ett obebyggt område, är
det inte sannolikt att det finns hushållsvattenbrunnar i vindparksområdet eller
inom projektets konsekvensområde. Kartläggning av hushållsvattenbrunnar kan
eventuellt utföras i ett senare skede, om detta anses nödvändigt.
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Konsekvenserna för yt- och grundvattnet bedöms av planerare, FM Satu Taskinen från FCG Design och planering Ab.
9.5.3 Nuläge
Ytvatten
Projektområdet hör till huvudavrinningsområdet Bottenhavets kustområde (83).
Molpe-Petalax projektområde är i huvudsak beläget på tre avrinningsområden.
De östra och mellersta delarna hör till Porsbäckens avrinningsområde (83.110),
de nordöstra delarna hör till Strömsbäckens avrinningsområde (83.112) och de
östra och sydöstra delarna hör till Petalaxåns avrinningsområde (83.114). En liten del av projektområdets sydvästra delar hör till Äppelträskdikets avrinningsområde (83.108). Förutom dessa berör projektområdet även en del mellanområden i nordost (83V113), i norr (83V111) och i väst (83V109). (OIVA, 2013)
Huvudavrinningsområdet Bottenhavets kustområde gränsar vid kusten till Rönnskärsgloppets kustregion och Bergöfjärdens kustregion. Avrinningsområdena i
regionen har sina utloppspunkter vid kusten.
På projektområdet finns en del bäckar och småvatten. Dessutom är området utdikat för skogsbrukets behov. Strömsbäcken finns i de norra delarna av projektområdet och rinner mot norr. I de sydöstra delarna vid gränsen av planeringsområdet finns Simonsträskbäcken som flyter mot ost och strålar samman med
Uggelkärrbäcken. Norr om Simonsträskbäcken finns tre mindre småvatten. I de
södra delarna av projektområdet finns ett småvatten. Det största träsket på
projektområdet är Stenträsket i sydväst. Stenträsket är 1,6 ha stort och från
träsket flyter Stenträskdiket mot mitten av projektområdet. I samband med
mossarna på området finns även en del vattengropar. (MTK, 2013)
Enligt nuvarande kännedom finns inga kända småvatten som är värdefulla i naturvårdshänseende eller ur fiskeriekonomisk synpunkt och heller inga småvatten
som är skyddade med stöd av vattenlagen på projektområdet. Ytterom projektområdet, genom Petalax by, flyter Petalaxån som mynnar ut i Österfjärden.
(MTK 2013)
Grundvatten
Projektområdet för Molpe-Petalax vindkraftspark överlappar tre grundvattenområden. Dessa är Källorna (1047552) i de södra delarna av projektområdet,
Molpe (1028003) i de västra delarna av området samt Vägvik (1028051) och
Strömsören (1047501) i de norra delarna (Bild 9.5). (OIVA 2013)
Grundvattenområdet Källorna är i sin helhet beläget på projektområdet. Källorna klassa som ett grundvattenområde som är viktigt för vattenanskaffningen.
Grundvattenområdet är cirka 95 ha stort och dess egentliga vattenupptagningsområde är cirka 47 ha.
Grundvattenområdet Molpe finns delvis innanför projektområdet och är även det
klassat som ett grundvattenområde som är viktigt för vattenanskaffningen.
Molpe grundvattenområde är cirka 34 ha stort, varav cirka 18 ha finns på projektområdet. Grundvattenområdet är beläget under Strandvägen, som korsar
grundvattenområdet i sydvästlig-nordostlig riktning.
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De grundvattenområden som finns norr om projektområdet, Vägvik och
Strömsören, är belägna helt intill varandra. Båda grundvattenområdena är klassade som viktiga för vattenanskaffningen. Vägvik grundvattenområde är i sin
helhet cirka 192 ha stort och dess bildningsområde är 148 ha, varav cirka 50 ha
respektive cirka 29 ha finns innanför projektområdet. Strömsören grundvattenområde är beläget på östra sidan av Vägvik och finns i sin helhet ytterom projektområdet. Strömsören hör till samma klass som de andra grundvattenområdena i närheten av projektområdet. Grundvattenområdet är ungefär 172 ha
stort och dess vattenupptagningsområde är cirka 101 ha. Strandvägen löper
även genom dessa grundvattenområden, i väst-östlig rikning.
På projektområdet finns det en brunn i samband med Källorna grundvattenområde. (Hertta 2013).
Grundvattenområdena har tagits i beaktande redan i den preliminära tekniska
planeringen och inga kraftverk har placerats på grundvattenområdena.

Bild 9.5. Grundvattenområden i projektområdets närhet.
Kuva 9.5. Pohjavesialueita hankealueella ja sen läheisyydessä.
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10 LEVANDE MILJÖN
10.1 Konsekvenser för vegetationen
10.1.1 Konsekvensmekanismer
Vindkraftsprojektets väsentligaste konsekvenser för vegetationen uppstår under
anläggningsskedet då skog och övrig växtlighet avlägsnas vid vindkraftsparkens
byggplatser. Beroende på olika växtarters och naturtypers känslighet för slitage
förorsakar anläggningen förändringar också i områden i närheten av byggplatserna. Konsekvensernas betydelse beror väsentligen på värdet och representativiten hos de arter och naturtyper som avlägsnas.
Mellan de byggplatser som förblir trädfria och omgivande skog uppstår en kanteffektzon. Kanteffektområdet är för florans del några meter eller högst 10–15
meter brett.
Byggandet av servicevägar och vindkraftverkens fundament kan även orsaka lokala förändringar i projektområdets vattenhushållning, varvid den packning av
jordlagren och de förändringar i ytavrinningen som byggandet orsakar även kan
påverka naturtyper som ligger i den omedelbara närheten av byggområdena.
10.1.2 Utgångsdata och metoder
Utgångsdata om vegetationen i projektområdet samlas in från miljöförvaltningens databas över arter, från Corine 2006 samt genom att granska projektområdets topografi och andra egenskaper med hjälp av grundkartor och flygbilder.
Växtligheten och naturtyperna inventerades i juni 2013 under 2 dagar i terrängen. Med stöd av bakgrundsuppgifterna och analysen av kart- och flygbilderna inriktades inventeringen på utvalda objekt samt på områdena för vindkraftsverken. Vid terränginventeringarna koncentrerade man sig på att lokalisera följande objekt som är betydande för naturens mångfald:









Naturtyper som ska skyddas med stöd av naturvårdslagen (NVL 29 §)
Viktiga livsmiljöer i enlighet med skogslagen (SkogsL 10 §)
Naturtyper i enlighet med vattenlagen (VattenL 11 §)
Förekomsten av arter som åtnjuter särskilt skydd (NVL 47 §, NVF 21 §)
Övriga förekomster av värdefulla arter (hotade och regionalt betydande)
Regionalt och lokalt representativa naturobjekt (bl.a. naturtyper i traditionsmiljöer, objekt med gammal skog, geologiskt värdefulla formationer,
skogar i naturtillstånd och odikade myrmarker)
De värdefullaste naturobjekten enligt klassificering av hotade naturtyper
Värdefulla livsmiljöer för fåglar och viltarter

Utifrån inventeringen av växtligheten och naturtyperna uppgörs en översiktlig
beskrivning av växtligheten i området. Beskrivningen omfattar t.ex. växtplatstyperna för skogarna i byggområdet och deras behandlingsgrad. Växtarterna beskrivs mer ingående för de objekt som betyder mest för naturens mångfald,
t.ex. närliggande myrar, rikkärr eller frodiga kärr samt vindkraftverkens byggplatser och servicevägar.
Den person som utförde terränginventeringen är kompetent att observera alla
naturtyper, växtarter, djurarter och häckande fågelarter, vilket innebär att den
sammantagna satsningen på terrängarbetet ger det mest heltäckande underla-

FCG DESIGN OCH PLANERING AB

PROGRAM FÖR MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING

49 (107)

get som kan användas vid bedömningen. Vid konsekvensbedömningen bedöms
huruvida projektet försämrar bevarandet av värdefulla växtlighets- och naturobjekt i projektområdet eller i dess närhet.
Konsekvenserna för vegetationen bedöms av biolog, FM Marja Nuottajärvi från
FCG Design och planering Ab.
10.1.3 Nuläge
I de österbottniska kustområdena påverkas vegetationen avsevärt av landhöjningen. Till följd av landhöjningen utvecklas vegetationen kontinuerligt. MolpePetalax projektområde ligger i den sydboreala vegetationszonen på den Österbottniska kusten. (OIVA 2013). Österbotten ligger nästan helt i den sydboreala
vegetationszonen, som sträcker sig längs med kusten från södra Finland som en
20–30 kilometer bred remsa. I sydboreala zonen når många sydliga växtarter
sin nordgräns. (Österbottens förbund 2011)
Den mest allmänna skogstypen i projektområdet är blandskog. Dessutom finns
det rikligt med områden som är i övergångstadium i skog-/buskmark, vilket tyder på att större hyggen har uträttats på området. På området finns även enstaka små åkrar som är belägna främst vid kanterna av projektområdet. På
Molpe-Petalax projektområde finns två öppna mossar; Dermossen i sydväst och
Långträskmossen i de norra delarna (Bild 10.1). Det bör observeras att Corinedata är en generalisering av markanvändningen och t.ex. nyligen utförda
skogsavverkningar kan orsaka avvikelser mellan uppgifterna i Corinedatat och
den verkliga situationen. (Corine 2006, MML 2013)
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Bild 10.1. Vegetation och övrig markanvändning enligt Corine 2006 i projektområdet och i dess närhet. Det bör observeras att Corine-datat är en grov generalisering av markanvändning.
Kuva 10.1. Kasvillisuus ja muu maankäyttö hankealueella ja sen läheisyydessä
Corine 2006 mukaan. Huomioitavaa on, että Corine-aineisto on yleistys maankäytöstä ja maanpinnasta.
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Bild 10.2. Färginfraröd ortobild från projektområdet (MML 2013). Infrarödutsrålningen reflekterad av vegetationen syns som röd färg i bilden.
Kuva 10.2. Väri-infrapuna ortokuva hankealueesta (MML 2013). Kasvillisuus
näkyy punaisena kuvassa.

Trädbeståndet på projektområdet består främst av tall (Pinus sylvestris), gran
(Picea abies) och björk (Betula pendula/pubescens). Skogarna brukas och är
främst unga gallringsskogar och plantskogar. Äldre grandominerad moskog
(blåbärstyp, MT) finns som sporadiska inslag på olika ställen på projektområdet.
På högre belägna platser växer vanligen relativt torr tallmoskog (lingontyp, VT).
På karga klippområden består trädbeståndet av martallar och bottenskiktet av
lavar (bergskog).
Enligt statens miljöförvaltnings databas över arter (Eliölajit-tietojärjestelmä
UHEX) har inga hotade eller nära hotade arter observerats. Miljön i de områden
där man har planerat placera vindkraftverken samt de områden där planerade
servicevägar och jordkablar ska placeras består till största delen av blandskogsområden och unga ekonomiskogar. Det yngre trädeståndet är oförtunnat på
många ställen och därför dominerar snårskogar på området. Enligt nuvarande
kännedom finns det endast två minde områden på projektområdet med något
äldre granbestånd som har bättre naturvärden.
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Största delen av projektområdets mark förblir oförändrad även under vindkraftsparkens drift.
10.2 Konsekvenser för fågelbeståndet
10.2.1 Konsekvensmekanismer
Vindkraftsprojektets konsekvenser för fågelfaunan kan indelas i konsekvenser
under anläggningstiden och konsekvenser under driften av kraftverken. Byggandet av kraftverk, servicevägar och kraftledningar splittrar fåglarnas livsmiljö
och kan även bryta ekologiska korridorer. Buller och andra störningar under anläggningstiden kan tillfälligt försämra häckningsresultaten för fåglar som häckar
i projektområdet.
Konsekvenserna under den tid vindkraftsparken är i drift gäller både arter som
häckar i näromgivningen och arter som flyttar genom projektområdet. De potentiellt mest betydande konsekvenserna för fåglarna är kollisioner med kraftverk och kraftledningar samt andra störningar orsakade av vindkraftverken.
Om en fågel kolliderar med konstruktionerna i ett kraftverk kan den skadas eller
dö. Risken för fågelkollisioner påverkas bl.a. av kraftverkets läge samt av fågelpopulationens storlek och artsammansättning. Det är särskilt stora fåglar som
utsätts för kollisionsrisk såsom tranor, gäss, svanar, stora rovfåglar, sjöfåglar
och måsfåglar. Kollisionernas effekter på populationsnivå beror på hur vanlig arten är samt på populationens storlek och artens livscykel. Konsekvenserna är
störst för långlivade och sällsynta arter som förökas långsamt, som exempelvis
havsörnen.
De visuella störningarna och bullret från vindkraftverken kan skrämma bort fåglar som förekommer i projektområdet eller dess närområden. Det finns stora
skillnader i de olika arternas känslighet för störningar. Enligt undersökningar
kan framför allt fåglar som äter, flyttar och övervintrar helt undvika vindkraftsområdet. Det kan även ske förändringar i fåglarnas typiska flyttrutter om de befinner sig i den omedelbara närheten av projektområdet. Generellt har det maximala avståndet för störningseffekter orsakade av vindkraftverk i litteraturen
uppgetts vara cirka 500 meter, utanför vilket inga betydande störningseffekter
borde förekomma förutom i undantagsfall. Till havs når störningseffekterna över
ett större område än på land.
10.2.2 Utgångsdata och metoder
För att få ett tillräckligt underlag för konsekvensbedömningen utreds fågelbeståndets nuläge i projektområdet. Som utgångsmaterial används befintliga uppgifter från öppna databaser, lokala personer med god kunskap om fågelbeståndet i området. Dessutom har utnyttjas den lokala ornitologiska föreningens
(Kvarkens ornitologiska förening r.f.) publikationer, samt uppgifter från ringmärkningsbyrån. Även miljöförvaltningens databas över arter, Ringmärkningsbyrån vid Helsingfors universitet och Södra Österbottens ELY-central används som informationskällor. Det befintliga materialet har kompletterats med
fältutredningar av flytt- och häckande fåglar.
Uppföljning av höstflyttningen
År 2012 observerades fåglarnas höstflyttningsrutter i närheten av vindkraftsparken i sammanlagt cirka 160 timmar på 12 olika dagar under perioden 4.9.2012-
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29.11.2012. Vid uppföljningen antecknades arterna, antalet individer, avståndet
och riktningen för passerande fåglar samt flyghöjderna för de fåglar som flyttade genom projektområdet.
Resultaten av uppföljningen av höstflyttningen bedöms ge tillräcklig information
om det fågelbestånd som flyttar genom projektområdet på hösten, om de olika
arternas huvudsakliga flyttningsrutter och om förhållandena mellan antalet individer. Uppföljningen av fåglarnas höstflyttning utfördes av Harry Lillandt och
Turo Tuomikoski från Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys ry.
Uppföljning av vårflyttningen
Fåglarnas vårflyttningsrutter på projektområdet och i dess närhet har utretts i
mars-maj 2013 under cirka 150 timmar i terrängen. Uppföljningen av fåglarnas
vårflyttning utfördes av Harry Lillandt och Turo Tuomikoski från Suupohjan
Lintutieteellinen Yhdistys ry. Tidpunkten för karteringen av vårflyttande fåglar
täcker väl tidpunkten för huvudflyttningen av de flesta större fågelarterna, t.ex.
rovfåglar, tranor, gäss och svanar.
Utredning av det häckande fågelbeståndet
Det häckande fågelbeståndet på projektområdet utreddes genom linje-, punktoch kartläggningstaxering (Koskimies & Väisänen 1988), vilket ger en översiktlig
bild av de fågelarter som förekommer i projektområdet och om storleksförhållandet mellan de olika arternas populationer.
För projektområdet planerades en taxeringslinje som är cirka sex kilometer
lång. Taxeringen utfördes i juni under fåglarnas bästa sångtid tidigt om morgonen, varvid taxeraren långsamt gick längs taxeringslinjen och stannade till vid
behov. Fåglar som observerades i det 50 meter breda huvudstråket och i hjälpstråket utanför antecknades. Dessutom utfördes punkttaxeringar på förläggningsplatsen för varje kraftverk, varvid man i fem minuters tid observerade de
fåglar som förekom i kraftverksområdets närmiljö. Vid punkttaxering antecknades även fågelindivider som observerades på lederna mellan kraftverken.
Målet med utredningen av det häckande fågelbeståndet är att i terrängen lokalisera biotoperna för hotade och sällsynta arter samt biotoperna för de arter som
upptas i bilaga I till fågeldirektivet. Under sommaren observerades även rörelser
av fåglar som häckar i området och eventuella häckande fåglar som flyger över
projektområdet på födosök. För kartläggningen av det häckande fågelbeståndet
användes tio arbetsdagar och terrängarbetet utfördes i april och juni. Rovfåglars
möjliga häckning på området utreds vid behov under sensommaren 2013.
Kartläggningen av det häckande fågelbeståndet utfördes av Harry Lillandt och
Turo Tuomikoski från Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys ry.
Vid bedömningen av betydelsen av konsekvenserna för fåglarna strävar man efter att bedöma i vilken omfattning och hur fort projektet kan påverka olika arter. Därefter jämför man konsekvenserna med de olika artpopulationernas tillstånd och skyddsnivå. Dessutom granskas huruvida genomförandet av projektet
kan medföra sådan störning av fridlysta fåglar som avses i 39 § i naturvårdslagen. Vid bedömningen utnyttjas internationella och nationella undersökningar
om vindkraftens konsekvenser för fåglarna. I arbetet tar man särskilt hänsyn
till skyddade och hotade arter, rovfågelarter samt arterna i bilaga I till EU:s få-
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geldirektiv. Dessutom bedöms projektets konsekvenser för de olika arternas
livsmiljöer.
Konsekvenserna för fåglarna bedöms av biolog, FM Paavo Sallinen från FCG Design och planering Ab.
10.2.3 Nuläge
Häckningsfåglar
Projektområdet karaktäriseras av vidsträckta ekonomiskogar. Molpe-Petalax
vindkraftspark är belägen i kartruta 698:321 Malax Petalax i Finlands tredje fågelatlas. Rutans utredningsgrad klassas som utmärkt och på området häckar
med säkerhet 65, troligen 35 och möjligtvis 24 fågelarter (Finlands fågelatlas,
2013).
De häckande arterna består mest av typiska och allmänna fågelarter för skogsbruksområden. Vanligt förekommande arter vid projektområdet är bofink
(Fringilla coelebs), lövsångare (Phylloscopus trochilus), rödhake (Erithacus rubecula), kungsfågel (Regulus regulus), trädpiplärka (Anthus trivialis), koltrast
(Turdus merula), rödvingetrast (T. iliacus), taltrast (T. philomelos), dubbeltrast
(T. viscivorus), grå flugsnappare (Muscicapa striata), svartvit flugsnappare
(Ficedula hypoleuca) samt olika mesarter (Paridae) (Valkama m.fl. 2011).
De dikade torvmarkerna erbjuder å sin sida en livsmiljö för olika hönsfågelarter,
såsom orre (Tetrao tetrix). Enligt ringmärkningsbyrån har pärluggla (Aegolius
funereus) häckat 350 meter sydost om projektområdet i Långbacken år 2008.
På under tre kilometers avstånd från projektområdet i syd har några rovfågelarter som nämns i bilaga I till Europeiska unionens fågeldirektiv (Rådets direktiv
79/409/EEG) häckat, bland annat slaguggla (Strix uralensis), sparvuggla
(Glaucidium passerinum) och pärluggla (Aegolius funereus). Större koncentrationer av rovfågelarter som nämns i bilaga I till Europeiska unionens fågeldirektiv
har häckat på över fem kilometers avstånd från projektområdet i syd, sydost
och öst. Arterna består i huvudsak av ugglor.
Fiskgjuse (Pandion haliaetus) har klassificerats som en hänsynskrävande art
(NT) och ingår i fågeldirektivens (79/409/ETY) bilaga I. Enligt Helsingfors universitets ringmärkningsbyrås fågeldata (2012) för fiskgjuse har det inte häckat
fiskgjuse på projektområdet. Det närmaste fiskgjuseboet fanns år 2010 söder
om projektområdet på 1,3 kilometers avstånd i Korsnäs. De övriga närmaste
fisgjusebona fanns på cirka 6-7 kilometers avstånd öst om projektområdet i
Hömossen (ett bo år 2010) och Kalkamossen (två bon åren 2010 och 2011)
samt söder om projektområdet i Stormossen (ett bo åren 2002, 2008, 2009,
2010 och 2011).
Havsörnen (Haliaetus albicilla) är Finlands största rovfågel. Havsörnen har klassificerats som en sårbar (VU), särskilt skyddad (NVL 22 §) och fridlyst (NVL
19§) djurart. Havsörnen ingår också i fågeldirektivens (79/409/ETY) bilaga I.
Det är förbjudet att förstöra eller underminera för havsörnen viktiga förekomstställen, vilket skulle kunna hota artens förekomst (NVL 47§). Havsörnen häckar
i Finland främst vid kusten och i skärgården. Inom de närmaste åren har havsörnen också häckat i inlandet. Vid planeringen av vindkraft bör havsörnens
skydd tas i beaktande. Speciella åtgärder för utredningar av havsörn uppstår då
vindkraftverk är belägna på cirka två kilometers avstånd från havsörnens häck-
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ningsplatser. Enligt ringmärkningsbyråns fågeldata (2012) har flera havsörnar
häckat inom en radie på tio kilometer från projektområdet. Bona har hittats
nära kusten och i skärgården. Det närmaste kända havsörnsboet fanns strax
över tre kilometer nordväst om Molpe-Petalax projektområde på Halsön. Boet
var aktivt år 2003 och fanns i en asp. Övriga nära belägna kända bon har hittats
på Halsön på cirka 4-9 kilometers avstånd från projektområdet. Sammanlagt
fanns det tio kända bon på Halsön och de var främst aktiva på 1960- och 1970talen. Ett av bona var aktivt år 1997, men avståndet till boet är nästan nio
kilometer. Dessutom har det häckat havsörnar väster om projektområdet som
närmast på cirka sex kilometers avstånd norr om Korsnäs. På området har det
funnits två bon som har varit aktiva åren 2001 och 2004. Dessutom har det
funnits två bon på 6-7 kilometers avstånd nordväst om projektområdet på Bredskäret åren 2002 och 2009 och två bon på 8,5 kilometers avstånd på Rönngrunden åren 1995 och 1998. I Bockören och Öjna på 4,5-7 kilometers avstånd
nordost från projektområdet fanns ytterligare tre aktiva havsörnsbon åren 1997,
2001 och 2009. Ytterligare hittades tre havsörnsbon på Trutören åren 1986,
1989 och 1995 på cirka åtta kilometers avstånd nordost från Molpe-Petalax projektområde.
Enligt lokala jaktföreningar finns det inte aktiva havsörnsbon i projektområdets
närhet och inte heller spelplatser för tjäder på projektområdet (uppföljningsgruppens möte 13.8.2013).
Viktiga områden för fågelbeståndet
IBA-områdena, dvs. internationellt viktiga fågelområden, är BirdLife Internationals projekt för att identifiera och skydda viktiga fågelområden. I världen har
cirka 10 000 internationellt viktiga fågelområden identifierats. Dessa är också
viktiga för den övriga biologiska mångfalden. Av områdena ligger 97 stycken i
Finland (Heath & Evans 2000). De IBA-områden som finns i närheten av projektområdet ingår i motsvarande FINIBA-områden.
FINIBA-områdena är viktiga fågelområden i Finland. Områdena har valts ut utifrån kartläggningar som gjorts av Finlands miljöcentral och BirdLife Finland
(Leivo m.fl. 2001). FINIBA-projektet är inte ett skyddsprogram, men största delen av FINIBA-områdena hör till skyddsprogrammet för fågelvatten eller till förslag till Natura 2000-nätverket.
Inom en radie av tio kilometer från projektområdet finns det tre FINIBAområden och ett IBA-område (Bild 10.3). Förutom dessa finns det även fem
andra viktiga fågelområden i projektområdets närhet. (Tabell 10.1)
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Bild 10.3. Internationellt viktiga fågelområden (IBA) och viktiga fågelområden i
Finland (FINIBA) på cirka 30 kilometers avstånd från projektet (Leivo m.fl.
2001).
Kuva 10.3. Kansainvälisesti tärkeät lintualueet (IBA) ja Suomen tärkeät lintualueet (FINIBA) hankealueen läheisyydessä (Leivo yms. 2001).

Petalax åmynning
FINIBA-området Petalax åmynning består av två delområden, varav ett större
område finns på cirka en kilometers avstånd nordost från projektområdet och
ett mindre område finns på cirka fem kilometers avstånd nordost från projektområdet. Petalax åmynning är ett flackt ådelta som omges av strandängar och skogar och är beläget vid kusten i Malax. Området är 293 ha stort och är i sin
helhet skyddat och hör till Natura 2000-skyddsnätverket. Fågelarter som finns
på området är bl.a. svan, grågås, kärrsnäppa, brushane och dvärgbeckasin.
Halsön matalikot
Fågelområdet Halsön matalikot är även tudelat och det större delområdet finns
väster om projektområdet på cirka 1,5 kilometers avstånd och det mindre del-
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området finns nordväst om projektområdet på cirka 2,5 kilometers avstånd.
Helheten är 792 ha stor men inte skyddat genom något annat skyddsprogram.
Området är ett vittgående grund mellan Halsön och Korsnäs kust. Kriteriearter
som finns på området är sothöna och bergand.
Harrström
Cirka 10 kilometer sydväst om Molpe-Petalax projektområde finns FINIBAområdet Harrström. Området finns i Korsnäs kommun och är 31 ha stort. Det
för fågelbeståndet värdefulla området består av en dels igenvuxen strandäng
med vassväxtlighet och ligger vid mynningen av en liten flodfåra. På området
häckar kärrsnäppan.
Sanemossen
Sanemossen är en högmosse som finns intill riksväg 8, sydost från projektområdet. Mossen är svagt sluttande, karg och kortstråig och tillhör skyddsprogrammet för myrar. Sanemossen är även ett Natura 2000-område. Tranan hör
till de observerade fågelarterna på området.
Sydösterbottens skärgård
FINIBA-området Sydösterbottens skärgård ligger ytterom Närpes, Kaskö och
Kristinestads kust cirka 22 kilometer sydväst om projektområdet. Området består av en smal kedja av hundratals öar och skär på sammanlagt 15 800 ha.
Sydösterbottens skärgård har Natura 2000-status och är skyddat till 61-90 %.
Fåglar som observerats på området är bl.a. storskarv, gravand, ejder, sjöorre
och skräntärna. Området innehåller även IBA-området Kristinestads södra skärgård.
Levanevan alue
Levanevas FINIBA-område är ett utbrett mossområde intill kommungränsen
mellan Jurva och Laihia. Till skyddsområdet hör även en kostgjord bassäng intill
mossen och avståndet till projektområdet är cirka 32 kilometer. Levaneva FINIBA-område är nästan helt skyddat av bl.a. Natura 2000 och skyddsprogrammet för myrar. På det 3 650 ha stora området häckar arter som brushane,
dvärgbeckasin, småspov och grönbena.
Sydösterbottens skogar
FINIBA-området Sydösterbottens skogar omfattar stora, enhetliga barrträdsdominerade skogsområden i Sydösterbotten. Områdets areal är 51 781 ha. Sydösterbottens skogar finns på 20 kilometers avstånd sydväst om projektområdet
Molpe-Petalax. På området häckar tjäder, tretåig hackspett och lavskrika.
Kvarkens skärgård
Kvarkens skärgård är ett stort och mycket mångsidigt skyddsområde i Bottenvikens mellersta delar. Området hör till olika skyddsprogram och är skyddat till
61-90 %. Det 223 652 ha stora området sträcker ut sig nordväst och norr om
projektområdet och finns som närmast på cirka fem kilometers avstånd. Flera
olika fågelarter observeras på området, bl.a. svärta, knipa, gravand och skärsnäppa.
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Sundominlahti-Söderfjärden
Sundominlahti-Söderfjärden består av en vid och frodig havsvik, ett flackt åkerområde och den grunda innerskärgården i närheten av Vasa stad. Området är
till stor del skyddat och består av 4 510 ha. Fågelarter som observerats på området är bl.a. svan, trana och sothöna.
Tabell 10.1. FINIBA-områden i närheten av projektområdet (BirdLife Finland
2013).

Namn

Kod

Kommun

Kriteriearter
(st.)

Areal
(ha)

Petalax åmynning

730014

Malax

8

293

Halsön matalikot

730039

Korsnäs

2

792

Harrström

730006

Korsnäs

1

31

Sanemossen

720022

Närpes, Malax

1

995

Sydösterbottens
skärgård

720070

Kristinestad,
Närpes, Kaskö

18

15 800

Levanevan alue

720072

Jurva, Laihia

5

3 650

Sydösterbottens
skogar

720069

Närpes, Kristinestad

3

51 781

32

223 652

9

4 510

Kvarkens skärgård
SundominlahtiSöderfjärden

730001,
(IBA
FI045)
730040,
(IBA
FI042)

Vasa, Nykarleby,
Malax, Korsholm
Vasa, Korsholm

BirdLife Finland har tillsammans med sina lokala föreningar börjat MAALIprojektet för att identifiera viktiga fågelområden på landskapsnivå. MAALIområdena är en utvidgning av IBA- och FINIBA-områdena på landskapsnivå.
När projektet är färdigt kommer MAALI-områdena att komplettera FINIBA- och
IBA-områdena. Möjliga MAALI-områden kommer att tas i beaktande i den fortsatta planeringen. I skrivande stund kommer bedömningen dock att grunda på
FINIBA- och IBA-områdena.
Flyttfåglar
Bottniska vikens kust utgör både under våren och hösten en betydande flyttrutt
särskilt för sjöfågel- och måsarter. Varje höst flyttar hundratusentals fåglar genom området till sydliga övervintringsplatser. Tättingarnas, tranornas och
dagrovfåglarnas flytt koncentreras ofta tydligare över det österbottniska fastlandet där deras flygrutter, förutom av kustlinjen, även styrs av andra linjer
såsom åsar, breda åfåror och stora låglänta åkerområden (Ijäs & YliTeevahainen 2010). Molpe-Petalax projektområde är beläget på ett låglänt
skogbevuxet område, som saknar linjer i stil med de som beskrivs ovan och
som tydligt styr fåglarnas flytt. De årliga flyttrutterna påverkas dessutom av
vädret och särskilt av de rådande vindarna.
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Bild 10.4. Spoven (Numenius arquata) trivs i det österbottniska odlingslandskapet.
Kuva 10.4. Kuovi (Numenius arquata) viihtyy Pohjanmaan viljelymaisemassa.

Geografiskt sett är projektområdet beläget vid Bottniska vikens strandzon som
är en viktig flyttningsled för många sjö- och måsfåglar samt bl.a. lommar. Desssutom finns det flera nationellt viktiga fågelområden norr, nordväst och nordost
om projektområdet som sannolikt lockar flyttfåglar att flytta norr om projektområdet och genom projektområdets nordligaste delar. Ytterligare är Kvarkens
skärgård, som hör till de internationellt viktiga fågelområdena, belägen nordväst
om projektområdet. Fågelflyttningen följer förutom Bottniska vikens kust också
låglänta åkerområden. Åkerområdena i Petalax öster om projektområdet kan
utgöra flyttsträck för arter som sträcker över land. Några arter med större kollisionsrisk med turbiner, särskilt tranor, gåsar, svanor och rovfåglar, kan ha
flyttsträck genom projektområdet och dess närhet.
10.3 Konsekvenser för övrig fauna
10.3.1 Konsekvensmekanismer
Konsekvenserna för faunan framträder i huvudsak på byggplatserna för kraftverken och vägarna som direkta förluster av areal i livsmiljön samt som störningar under anläggningstiden. Utöver förlusten av areal i livsmiljöerna kan det
även förekomma indirekta, sekundära konsekvenser för djurens ekologiska korridorer, som kan försämras eller till och med brytas. Enligt erfarenheter från
Sverige medför vindkraftsparkerna relativt ringa konsekvenser för djurens populationsstruktur och ekologiska korridorer i driftskedet. Det måste dock noteras
att djurbeståndet i vindkraftsparkerna och deras näromgivning kan variera kraftigt.
Vindkraftverken medför även kollisionsrisk för fladdermöss. Risken är störst för
flyttande individer som flyger på hög höjd. Enligt observationer kan de kollidera
med vindkraftverkets rotorblad eller dö av den växling i lufttrycket som den ro-
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terande rörelsen orsakar. Dessutom kan ultraljuden från kraftverkens roterande
rörelse störa fladdermössens orientering och därigenom eventuellt öka kollisionsrisken även för individer i den lokala populationen (Rodrigues m.fl. 2008).
10.3.2 Utgångsdata och metoder
Utgångsdata om djurbeståndet i projektområdet har samlats in bland annat från
miljöförvaltningens databas över arter samt genom att intervjua representanter
för lokala natur- och miljöorganisationer och jaktföreningar. Djuren på områdena observerades vid de terrängbesök som gjordes i anslutning till fågel-, fladdermus- och växtinventeringarna på våren, sommaren och hösten 2013. Vid
terränginventeringarna strävade man efter att kartlägga bl.a. följande objekt:





Viltarternas biotoper och biotoper som är viktiga för dem (bl.a. biotoperna
för ripa samt spelplatserna för tjäder och orre)
Arter som upptagits i bilaga IV (a) till habitatdirektivet (bl.a. flygekorre och
fladdermöss) och deras biotoper
Hotade arter och deras biotoper
Viktiga flyttleder och ekologiska förbindelser

Storvilt
Förekomsten av vilt kommer att karteras på projektområdet genom att intervjua
de lokala jaktföreningarna. Dessutom observerades djuren på området vid naturkartläggningar. Det har begäras viltolycksstatistik av Trafikverket.
Fladdermus
Förekomsten av fladdermöss i projektområdet utreddes under terrängsäsongen
2013. Den separata fladdermusutredningen omfattade kartläggning av områdena för förökning, vila och födosök. Dessutom observerades förekomsten av
föröknings- och vilo-områden (bl.a. hålträd, bergsskrevor och gamla byggnader)
samt områden för födosök i anslutning till de övriga terrängbesöken som gjordes på sommaren 2013.
Fladdermusen karterades i projektområdet sommaren och hösten 2013 av forskare Thomas Lilley och Jenni Prokkola från Turun yliopisto. I karteringen strävade man efter att ta i beaktande jaktområden som är viktiga för fladdermusen
speciellt i närheten av de planerade turbinerna. Unga och tätbevuxna skogar
lämnades utanför karteringen eftersom deras betydelse för lokala fladdermöss
som jakt- och fortplantningsområden är marginell. Kalhyggen, och speciellt deras kanter är dock för nordisk fladdermus viktiga jaktområden och dessa områden strävar man efter att ta i beaktande i karteringen. De flyttande fladdermössen karteras i augusti-september 2013 med passivdetektorer.
Vid granskningen av konsekvenserna utreds vilka effekter byggandet och driften
av vindparksprojektet har på kvaliteten på och arealen av biotoperna för de
djurarter som förekommer i området. Dessutom utreds djurens möjligheter att
använda eventuella ekologiska korridorer som finns i vindparksområdet exempelvis för att förflytta sig från övervintringsområden till sommarområden. Utifrån passivdetektorutredningen bedöms huruvida det finns en betydande flyttrutt för fladdermöss i projektområdet eller i dess närhet.
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Flygekorre
Förekomsten av flygekorre i projektområdet har inventerats på våren 2013 under 4-13.6.2013 under 30 h. Kartläggningen inriktades på objekt som valts utifrån en kartanalys, bland annat på grövre gran- och blandskogar samt skogar
längs bäckar. I skogsområden som lämpar sig som livsmiljöer för flygekorre
sökte man efter spillning av flygekorre särskilt vid roten av träd där flygekorre
kan bygga bo, vistas eller söka föda (särskilt gran och asp). Positionen för träd
med spillning, bon eller hålor bestämdes med GPS. Vid terrängarbetet beaktades även potentiella bon för flygekorre, exempelvis risbon och naturliga hålor.
Flygekorrarnas livsområden markeras på karta utifrån upphittad spillning samt
skogarnas struktur och trädbeståndets egenskaper. Dessutom utreddes individernas potentiella rutter och förbindelser till andra områden.
Konsekvenserna för faunan bedöms av biolog, FM Janne Partanen från FCG Design och planering Ab.
10.3.3 Nuläge
Storvilt
Vanliga däggdjursarter i hela Österbotten är bland annat älg (Alces alces), lo
(Lynx lynx), räv (Vulpes vulpes), skogshare (Lepus timidus), fälthare (Lepus
europaeus), mårdhund (Nyctereus prokyonoides) och utter (Lutra lutra). Lon
finns nära kusten från Sydösterbotten till Vasaregionen (Österbottens förbund
2011).
På projektområdet finns inga uppgifter om förekomsten av däggdjur (bl.a. varg,
utter, lo och björn), kräldjur (bl.a. åkergroda) eller andra arter som upptas i habitatdirektivets bilagor II och IV.
I MKB:n fästs speciell uppmärksamhet på arter som är upptagna i EU:s habitatdirektiv. Habitatdirektivets allmänna mål är att uppnå och upprätthålla ett gynnsamt bevarande för utrotningshotade arter.
Fladdermus
I Finland har 13 fladdermusarter påträffats och de är alla fridlysta med stöd av
naturvårdslagen (NVL 29 §). De hör också till de arter som tas upp i bilaga IV
(a) till EU:s habitatdirektiv. Det är förbjudet att förstöra och försämra de platser
där arterna förökar sig och rastar. Fransfladdermusen har i Finland klassificerats
som en starkt hotad art (EN) och trollfladdermusen som en sårbar art (VU)
(Rassi m.fl. 2010). År 1999 anslöt sig Finland till överenskommelsen om skydd
av fladdermöss i Europa (EUROBATS). Överenskommelsen ålägger medlemsländerna att skydda fladdermössen via lagstiftningen samt att öka forskningen och
kartläggningen. Enligt EUROBATS-avtalet ska medlemsländerna sträva efter att
bevara födo-områden som är viktiga för fladdermössen, samt förflyttnings- och
flyttrutter.
Av de fladdermusarter som förekommer i Finland är endast fem allmänna. Den
nordligaste utbredningen har den nordiska fladdermusen (Eptesicus nilssonii),
som förekommer upp till den 69 breddgraden. I höjd med Vasa förekommer åtminstone nordisk fladdermus, långörad fladdermus (Plecotus auritus), mustaschfladdermus (Bild 10.5) och Brandts mustaschfladdermus (Myotis mystaci-

