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vid myrens utdikade kant. Inverkan på Norrfjärdens skogar blir mycket liten eftersom kraftledningen kan dras
i befintlig ledningsgata. Då ledningarna dras i ledningsgatans norra delar kommer inte Norrfjärdens skogar
söder om ledningsgatan att påverkas.
I alternativ 2 skulle den markförlagda kabeln huvudsakligen dras på den gamla banvallen och längs med befintliga vägar. Kabeln skulle alltså dras i områden där naturlig miljö knappt finns. Därför är påverkan på miljön
liten. Då kabeln dras norr om Kristinestadsvägen kommer varken det värdefulla klippområdet eller skogsområdet som är viktigt för flygekorren att vara i fara.
Den största miljöpåverkan beror på trädavverkningen vid ledningsgatorna. Denna påverkan finns inte i alternativ 2 eftersom markförlagd kabel används. Också i alternativ 1 kommer bara en kort sträcka av ny ledningsgata att behövas, eftersom det är möjligt att använda befintliga ledningsgator. Värdefulla naturområden finns
längs båda alternativen, men konsekvenserna för dem kommer inte att vara betydande i något av alternativen.
14.4.6 Konsekvenser av att projektet inte genomförs
I projektalternativ 0 byggs ingen vindkraftspark. Områdets nuvarande situation förblir opåverkad av vindkraft och naturmiljön berörs främst av andra faktorer såsom skogsbruk, jordbruk, dikning, övrig näringsverksamhet och mänsklig närvaro i naturen. Att projektet inte förverkligas medför också att den potentiella besparingen av koldioxidutsläpp inte sker. Projektet får därmed inte möjlighet att bidra till begränsande av
klimatförändringarna. Klimatförändringarna kan på sikt medföra negativa effekter på vegetation och naturtyper genom bland annat förändrade nederbördsmönster, förflyttning av klimatzoner, konkurrerande arter
samt nya virus- och svampsjukdomar.
14.4.7 Skyddsåtgärder
Det finns inte behov av att vidta några speciella skyddsåtgärder. I båda alternativen kommer en väg att byggas
över Molnåbäcken. För att bäcken skall kunna behålla sitt naturliga tillstånd nedströms bör en brotrumma
finnas.
14.5 Fågelfauna
Fågelfaunan omfattar ett stort antal arter och berörs av ett flertal konsekvensmekanismer. Avsnitten i det
här kapitlet har för enkelhetens skull delats upp i två olika delar; häckande fåglar och flyttande fåglar. Dessa
fågelgrupper beskrivs och bedöms separat. Sammantagna effekter med övriga vindkraftsprojekt bedöms i
samband med flyttande fåglar. Känsliga rovfågelsarters bon visas av sekretesskäl inte på några kartor i detta
dokument.
14.5.1 Konsekvensmekanismer
Fåglar är en av de djurgrupper som är känsligast vid vindkraftsetablering. Vindkraftens påverkan på häckande
och flyttande fåglar har studerats under långt tid i USA, men på senare tid även i Europa. Det finns idag en
relativt god kunskapsbild över hur fåglar påverkas av landbaserad vindkraft. Olika påverkansfaktorer uppstår
under byggnation och drift. De huvudsakliga påverkansmekanismerna beskrivs nedan.
Habitatförluster
Under byggnationen uppkommer störningar i form av buller, trafik och ökad mänsklig aktivitet i naturen.
Men framför allt påverkas fåglarna genom förlust av habitat. När vägar och kranplatser byggs avverkas skog
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och ytor hårdgörs vilket leder till att naturliga livsmiljöer försvinner. I de flesta fall är den yta som påverkas
av direkta åtgärder liten i förhållande till hela projektområdets yta. Men fragmenteringen av habitat ger en
negativ påverkan även om den yta som påverkas direkt av åtgärderna är förhållandevis liten. Habitatförluster
och fragmentering kan leda till att populationstätheten för vissa arter minskar (Rydell, J. m.fl. 2011).
Under drift kan flera typer av effekter uppkomma för fågelfaunan. Indirekta habitatsförluster kan till exempel
uppkomma genom att störningar, kopplade till driften av vindkraftverken, gör habitatet mindre attraktivt för
fåglar. Denna typ av habitatförluster har sannolikt större betydelse än det direkta ianspråktagandet av mark,
eftersom en större yta berörs. (Rydell, J. m.fl. 2011)
Kollisioner
I vissa fall kan etablering av vindkraftverk medföra att fåglar kolliderar med rotorbladen. Risken för kollision
varierar mellan olika arter och påverkas bland annat av artens beteende och möjlighet att manövrera i luften.
Det specifika sätt som arten eller individen reagerar på, när den hamnar i närheten av ett vindkraftverk har
också betydelse. Fåglar som uppvisar starka undvikandebeteenden har också visat sig ha en relativt låg kollisionsfrekvens (Hötker m.fl. 2006). Andra faktorer som diskuterats och som kan vara av betydelse för kollisionsfrekvensen är bland annat vindkraftverkens höjd över marken, förekomsten av ljuskällor, miljön där verken står, säsong och inte minst väder.
Vid bedömning av eventuella konsekvenser av ökad dödlighet till följd av kollisioner med vindkraftverk på
populationsnivå är det viktigt att känna till att ett visst antal dödade individer per år inte får lika stora konsekvenser för alla arter. En relativt liten ökad dödlighet för långlivade arter med sen könsmognad och långsam
reproduktion (generellt sett oftast stora fåglar) kan ha betydande effekter på populationsutvecklingen
(Desholm, 2009). För arter med kort livslängd och snabb reproduktionstakt blir konsekvenserna på populationsnivå betydligt mindre vid en motsvarande ökning av dödligheten.
Olika fågelarter uppvisar varierande kollisionsbenägenhet. Den grupp som är känsligast för kollisioner är
stora rovfåglar. Rovfåglar är dessutom fåtaliga och reproducerar sig långsamt vilket innebär att konsekvenserna på populationsnivå kan bli stora när vindkraftverk placeras olämpligt. Riskerna gäller främst de individer som häckar i närheten av vindkraftverken eftersom häckande fåglar tillbringar mer tid i området än t.ex.
flyttande fåglar.
I Tyskland har man sedan 1989 samlat in data över kollisionsdödade fåglar vid vindkraftverk. Där utgör rovfåglar hela 37 % av alla dödsfall. Den näst största gruppen är tättingar (småfåglar, 27 %), följt av måsfåglar
(11 %), duvor 7 % och andfåglar och seglare (3 %). Att tättingar utgör en stor andel beror till stor del på att
de utgör den i särklass talrikaste gruppen av fågelarter. (Dürr, 2010)
Barriäreffekter
Vindkraftverk kan utgöra hinder för fåglars födosökvägar och flyttstråk, vilket ger upphov till så kallade barriäreffekter. Barriäreffekter uppstår om fåglarna undviker vindkraftverken och flyger en annan väg. Detta kan
naturligtvis leda till att kollisionsrisken minskar, men medför också att fåglarna måste flyga en längre sträcka
och därmed förbrukar de mer energi. Detta kan ha betydelse för vissa arter, inte minst under flyttningen. I
andra fall innebär barriäreffekten endast en liten justering av färdvägen med minimal förhöjning av energiförbrukningen.
14.5.2 Bedömningsmetoder
Det häckande fågelbeståndet i projektområdet samt fåglar som flyttar via området utreddes under år 2012
och 2013 genom fågelkarteringar och fältobservationer och rapportering i samband med höstflyttningen
2012 har utförts av Ramboll Finland Oy. Terrängarbete och rapportering i samband med vårflyttningen 2013
samt häckning under sommaren 2013 har utförts av Suomen Luontotieto Oy.
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Avsikten med utredningen av häckande arter var speciellt att kartlägga förekomsten av skyddsmässigt viktiga
arter inom projektområdet. De arter som med tanke på fågelskyddet är viktigast bedömdes i det här sammanhanget vara:



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

Avsikten med utredningen av flyttande fåglar var i första hand att bedöma hur intensiv fågelflyttningen över
Kristinestad Norrs vindkraftsområde är, samt att studera de på området rikligast förekommande arterna och
de arter som är särskilt känsliga för kollisioner med vindkraftverk (rovfåglar, tranor, gäss och svanar).
Vid bedömning av projektets påverkan på fågelbeståndet har internationell forskning om vindkraftens påverkan på fåglar använts som referensram. Exempelvis har svenska Naturvårdsverkets syntesrapport Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss använts. I denna sammanställs internationell, relevant forskning
på området. I konsekvensbeskrivningen bedöms påverkan på främst hotade arter, arter som tas upp i EU:s
fågeldirektiv bilaga I samt arter och populationer som är särskilt känsliga för vindkraftsetablering. Projektets
läge i förhållande till etablerade flyttstråk, rovfågelbon och häckplatser granskas.
14.5.2.1 Inventeringsmetoder häckande fåglar
Det planerade vindkraftområdets häckande fågelfauna karterades våren och sommaren 2013 genom tillämpad kartläggningstaxering (t.ex. Koskimies och Väisänen 1988). Den häckande fågelfaunans inventering utfördes 7.-20.5. och 6.-9.6.2013. Inventeringen gjordes på morgnar mellan 3:30–10:00. På de planerade kraftverksplatserna gjordes inventeringen mera noggrannt så att bland annat eventuella rovfågelbon skulle hittas.
Förutom från fältinventeringarna erhölls uppgifter om projektområdets och dess närområdes fågelfauna från
miljöförvaltningens Hertta-register.
I den tillämpade kartläggningstaxeringen samlades uppgifter om förekomsten av speciellt fåtaliga och
skyddsmässigt beaktansvärda fågelarter i projektområdet.
Utredningen om tjäderns spelplatser gjordes som ett separat fältbesök 3.-4.4.2013. I början av april iakttogs
tjäderns spel med hjälp av gång-, vingdrags- och spillningsspår som tjädertupparna lämnat på spelplatserna.
I häckfågelkarteringen kunde man även utnyttja resultat från fladdermusutredningen som utfördes sommaren 2013. Vid denna iakttogs bl.a. lärkfalk, berguv och pärluggla.
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Figur 73: Rutterna vid häckfågelkarteringen. Kratfverksplatserna har ändrats sedan inventeringen.

14.5.2.2
Inventeringsmetoder flyttande fåglar
Den vårflyttande fågelfaunan i det till Kristinestads nordostliga del planerade vindkraftsområdet iakttogs under totalt 24 dagar under perioden 26.3- 2.6.2013. Observering gjordes på tre ställen i området. Av dessa var
den östligaste vid skogsvägens vändplats väster om Långsåsberget. Den sydvästligaste observationspunkten
var belägen vid skogsvägen i Brandagsliden. Därtill iakttogs flyttningen över området under fyra dagar från
kanten av Tjöck bys öppna åkerområde. Från Tjöck bys observationspunkt var avsikten att iaktta rörelserna
av de gäss som sökte föda i området, och speciellt åt vilket håll dessas kvällsflyging och flyttning riktade sig.
Som regel iakttogs flyttningen på morgnarna från soluppgång till ca klockan 12.00. Rovfåglar iakttogs under
tranflyttningen även på eftermiddagar klockan 13.00- 18.00. Fem dagar avbröts observeringen på morgonen
på grund av väderleksombyte och totala upphörande av flyttningen.
Från ingen av observationspunkterna hade man fullständigt hinderfri utsikt i alla riktningar, men söderut
hade man från båda observationspunktern i projektområdet tillräckligt hinderfri utsikt. Observationspunkternas höjd var ca 35 meter över havet vid Brandagsliden och ca 60 meter över havet vid Långåsberget. På
enj observationspunkt iakttogs fåglar av en till två observerare. I mars iakttogs fåglar bara under en dag, i
april under 14, i maj 8 och i juni under 1 dag (4 h). Den sista observationsdagen var 2.6, då den fågelfauna
som flyttar genom området i huvudsak hade flyttat. I maj kombinerades utredningen med inventeringen av
den häckande fågelfaunan, och de flyttande fåglar som iakttogs vid den senare togs med i observatioonsmaterialet.
Observeringen av flyttningen var inte slumpmässig, man strävade till att välja fältdagarna så att de var de
med tanke på flyttningen mest gynnsamma vad vädret beträffar. Under tranornas huvudflyttning gjordes
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observationer i området varje dag. Förutom antalet fåglar antecknades även klockslag, flyttningshöjden samt
rutten som fågeln använde vid projektområdet. För flyttningshöjden tillämpades tre klasser; 1 betyder 0-60
meter, 2 betyder 60-175 meter och 3 betyder över 175 meter. Vid bestämningen av flytthöjden användes
emellanåt avståndsmätare (Zeiss), med hjälp av vilken t.ex. tranplogarnas flyghöjd var lätt att bestämma.
För att åskådliggöra flyttrutterna delades området i fyra sektorer, av vilka sektorerna W och E var belägna
utanför projektområdet, och 0W samt 0E delade projektområdet i två delar. Sektorindelningen var den
samma vid både vår- och höstflyttningstaxeringen.
Målsättningen med utredningen var främst att bedöma intensiteten av flyttningen via projektområdet samt
att följa med de vid vårflyttningen rikligaste fågelarterna som flyttar via området, och de vad kollisionsrisken beträffar känsligaste fågelarternas rörelser (rovfåglar, tranor, gäss och svanar).

Figur 74: Flyttningens observationsplatser och flyttningssektorerna.

Den via projektområdet flyttande fågelfaunan iakttogs under höstflyttningen år 2012 under totalt 19 dagar
(observationstid totalt 158 timmar) under perioden 9.9. – 28.11.2012. Flyttningen iakttogs från två observationspunkter, som båda var bemannade under de bästa flyttdagarna (Figur 74). Från den nordliga observationspunkten på Träskåsberget i Pikku-Myrkky hade man bra synlighet till både projektområdet och till Teuvanjokis ådal öster om området. Från denna observationspunkt erhöll man alltså en god bild av fåglarnas
flyttning över projektområdet, och öster om detta. Även större fågelarter, t.ex. gäss, svanar, tranor och örnar,
som flög på hög höjd väster om projektområdet kunde iakttas från den nordliga observationspunkten. Den
sydliga observationspunkten norr om Tjöck Långåsmossens åkerområde var speciellt under höstens tranflyttning bemannad samtidigt som den nordliga punkten. Från den sydliga observationspunkten hade man god
visibilitet till speciellt projektområdets södra del samt tämligen bra visibilitet till väster om projektområdet.
Flyttningen följdes inte med under hela flyttperioden, utan man strävade till att koncentrera den till de dagar
då fåglarnas flyttning var som starkast. Av de arter som iakttogs under flyttningsutredningen antecknades
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förutom art och antal även fåglarnas eller flockarnas flygriktning, rutt i förhållande till projektområdet samt
flyttningshöjd. Fåglarnas flyghöjd bedömdes enligt tre klasser:
1) 0 - 60 m (flyttningshöjd under vindkraftverkens verksamhetshöjd)
2) 60–200 m (moderna vindkraftverks verksamhetshöjd)
3) över 200 m (flyttning ovanför moderna vindkraftverk).
För att definiera på vilken sida av projektområdet fåglar flög, och för att närmare definiera fåglarnas rörelser
uppdelades taxeringsområdet i fyra sektorer, på basen av vilka de observerade fåglarna och flockarna klassificerades. Sektorerna 0W och 0E gällde själva projektområdet och sektorerna E och W beskrev fåglar som
flög öster eller väster om projektområdet.
Den gjorda utredningens mål var i första hand att bedöma intensiteten av fågelflyttningen via projektområdet samt att följa de rikligaste via området flyttande arterna samt de för kollisioner med vindkraftverk mest
känsliga fågelarternas rörelser (rovfåglar, tranor, gäss och svanar). Fåglarnas flyttning iakttogs hösten 2012
samtidigt även i ett annat av Triventus Wind Power AB:s vindkraftsprojekt i närheten (Kristinestad, Västervik,
se Figur 75). Med hjälp av båda dessa områdens flyttningsmaterial har man kunnat skapa en god bild av
fåglarnas huvudflyttningsrutters läge och av flyttningens intensitet. Väderleksförhållandena påverkar i allmänhet kraftigt fåglarnas flyttningsrutter och dessas läge. På grund av detta kan det förekomma kraftiga
lokala och regionala skillnader mellan olika år.
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Figur 75: Projektområdena Kristinestad Norr och Västervik samt huvudsakliga observationspunkter.

14.5.3 Nulägesbeskrivning
Projektområdets skogar utgörs främst av skötta ekonomiskogar och det finns rikligt med kalhyggesytor i området. Områdets häckande fågelfauna skiljer sig därför inte speciellt från regionens övriga skogsområdens
fågelfauna. Projektområdets läge nära kusten innebär att många fåglar flyttar över eller i närheten av området. På följande sidor granskas projektområdets och dess omgivnings fågelfauna på basen av inventeringsresultaten.
Internationellt (IBA) och nationellt (FINIBA) värdefulla fågelområden behandlas i kapitel 14.8 Skyddade områden.
14.5.3.1
Häckande fåglar
I området iakttogs totalt 14 fågelarter som ingår i bilaga I av fågeldirektivet. Alla dessa häckar dock inte i
området. Av de iakttagna arterna häckar fiskgjusen inte i området, medan de övriga troligen häckar i området, eller har åtminstone revir där, eller jagar i området. För en del arter, t.ex. sångsvanen, misslyckades
häckningen. Av arter i den nationella hotklassificeringen (Rassi m.fl. 2010) häckade dessutom ängspiplärkan
i området. Även om fågelutredningen koncentrerade sig på sökande efter krävande och hotade arter sökte
man också efter delområden där fågelfaunan är speciellt rik. Alla mogna skogsfigurer i området med murket
trä är speciellt värdefulla vad fåglarna beträffar, och t.ex. hålbyggare förekommer rikligt i dessa områden.
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Kätsträskets fattigkärr är då det är i naturtillstånd i sig värdefullt och både kärrets och dess randområdens
fågelfauna är tät och artrik. Den mest betydande faktor som påverkar områdets fågelfauna är skogsbruket
som har en avgörande betydelse för bevarandet av de mogna skogsområdena.
Skogshönsfåglar
Av skogshönsfåglarna påträffades i projektområdet tjäder (Tetrao urogallus), orre (Tetrao tetrix) och järpe
(Tetrastes bonasia). I området finns rikligt med typiska habitat för järpen och arten trivs i hela projektområdet, förutom på gallrade dikade gamla tallmossar med glest trädbestånd. Under den egentliga fågelkarteringen iakttogs endast två kullar, men vid fladdermuskarteringen i juli iakttogs hela sju kullar. Förutom kullarna tolkades vuxna fåglar, som oftast rörde sig i par, som häckande.
I området finns en tät orrestam och orrar iakttogs i hela området. Oftast iakttogs orre dock vid områdets
nordliga och nordvästliga kant, där även tre orrekullar iakttogs. Orrens spelljud hördes nordväst om projektomådet och på Bredmossen har arten spelområden.
Tjäderobservationerna i området gällde alla vuxna fåglar (3 hanar och 2 honor), och kullar iakttogs inte. Områdets tjädrar trivs i de mellersta delarna och i kanterna av åsområdet söder om Lillträsket. Den enda observationen som tyder på spelområde gjordes i samma område, där man iakttog rikligt med tjäderspår och lösa
fjädrar på en liten halvöppen tallmo. Vid spelplatskarteringen sökte man även efter tjäderns vintertida matplatser på basen av spillning. Något överraskande observerades sådana platser inte. Möjligen finns dylika
matplatser, som ofta är belägna på eller i kanterna av tallmossar i naturtillstånd, nordväst om projektområdet
där det finns rikligare med myrar.
Rovfåglar
Under karteringen av häckfågelfaunan iakttogs sparvugglor som reagerade på attrapper i två områden. En av
observationerna var från en smal mogen skogsfigur väster om Långmarkens dikade tallmosse. I detta område
fanns även hackspettshål som lämpar sig som artens boplats. Boplatsen eftersöktes dock inte. Arten reagerade aggressivt på attrappen, så den häckar högst troligen i området. Den andra sparvuggleobservationen
gjordes i den östra kanten av Lillträsket där arten visslade spontant och genast kom för att se sin rival attrappen. I området finns lämpligt häckningshabitat för arten. I projektområdet finns sparvuggleholkar uppsatta
av ornitologer och flera par torde häcka i området.
Under fågelkarteringen iakttogs pärlugglan inte alls och artens mest aktiva spelsäsong har redan slutat i maj.
Under fladdermuskarteringen iakttogs dock tre gånger jagande pärluggla. Holkar har av ornitologer placerats
i området och det finns även för arten lämpliga naturliga hål som lämpar sig som bohål för arten. Under år
med riklig sorkstam torde flera par av arten häcka i området.
Under fågelkarteringen iakttogs inte berguv och artens mest aktiva spelsäsong har redan avslutats i maj. Vid
fladdermuskarteringen hörde man dock artens spelljud under två nätter från områdets norra del (ungefär
från Tornbergets område). Eventuell boplats eller kull eftersöktes i området en morgon, men inga tecken på
att arten uppehåller sig i området iakttogs. I eller utanför området finns dock troligen ett berguvsrevir. I
projektområdet finns endast knappt med lugna bergsområden som lämpar sig som boplats för arten.
I projektområdet finns två duvhöksrevir som båda är belägna i områdets västra och nordvästliga randområde.
Hanarnas jakt iakttogs flera gånger och även honfåglar iakttogs i samband med de övriga utredningarna.
Artens bon iakttogs inte.
Ovanför Kätsträskets kärr iakttogs i samband med fladdermuskarteringen i juli flera lärkfalkar som jagade
insekter. Inga tecken på att arten häckar i området påträffades dock.
Fiskgjusen häckar inte i projektområdet, men under karteringen iakttogs en gammal fiskgjuse nordväst om
Kätsträskets kärr. Det närmaste kända boträdet är beläget mer än 1,5 kilometer nordväst om projektområdet
på Bredmossen. Den senaste konstaterade häckningen här är från över tio år sedan (FCG 2014).
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Vid områdets västliga och nordvästliga kant iakttogs tre gånger spelande bivråkar. Fågeln (fåglarna) rörde sig
över ett vidsträckt område men observationerna koncentrerades till nordväst om Kätsträsket, vilket är utanför projektområdet. Artens boplats eftersöktes med tanke på ringmärkning som ett separat projekt i början
av juli, men ingenting som tydde på bo eller häckning hittades. Därtill eftersöktes i projektområdet ätna bikakor som avslöjar att arten jagar i området. Bikakor påträffades endast vid södra ändan av Lillträsket, nära
skogsvägens vändplats.
Myr- och vattenfåglar
Den enda tranobservationen som indikerar häckning gjordes på Kätsträskets kärr, där man iakttog ett tranpar
vid två besök. Området besöktes även senare i juni, men då iakttogs arten inte. Förutom parobservationen
hördes flera gånger tranors ljud från nordväst om området (tydligen från Bredmossens skyddsområde). Även
på Lillträskets södra dels våtmark påträffades tranfjädrar, så arten rör sig även där.
Den enda grönbenaobservationen i området gjordes på Kätsträskets kärrs nordvästliga kant, där ett varnande
grönbenapar iakttogs. Kärrområdets kanter är en typisk häckningsmiljö för arten.
Vid det första besöket i maj iakttogs på Lillträsket ett sångsvanepar, vars beteende starkt tydde på häckning.
Något bo påträffades dock inte och arten iakttogs inte efter detta. Vid fladdermuskarteringsbesök i augusti
påträffades på sjöns södra dels tallmosse resterna av en gammal sångsvan som tydligen dödats av något
däggdjur, och det är troligt att häckningen misslyckades på grund av detta.
Vid de första karteringsrundan påträffades på Kätsträskets kärr en sjungande ängspiplärka, som dock inte
iakttogs vid den andra karteringen. Arten föredrar öppna, vidsträckta och ofta lågvuxna myrområden.
Övriga nämnvärda fåglar
Under häckfågelkarteringen iakttogs inte lavskrika i området, trots att även attrapp spelades i alla av områdets mogna skogsfigurer. Överraskande nog påträffades arten i samband med växtlighetsinventeringen i juli.
Då iakttogs arten i mogen skog i områdets mellersta del (nära tretåiga hackspettens revir). En ensam fågel
påträffades i samma område i september. Öjligen var det fråga om en ungfågel som söker revir åt sig. I samma
område spelades lavskrikeattrapp i maj utan resultat.
Projektområdets enda törnskateobservation gällde en varnande hanfågel och den gjordes i östra kanten av
områdets största kalhygge. Arten är vid början av häckningen mycket omärklig och flera par kan möjligen
häcka i området.
Karteringens enda lundsångarobservation gjordes i den mogna skogsfiguren i mellersta delen av område, där
arten sjöng en morgon. Fågeln iakttogs inte senare, och flyttade möjligen fortfarande. Arten är mycket fåtalig
i Suupohja-området. På samma ställe iakttogs även områdets enda tretåiga hackspettar.
Hotade och skyddsmässigt beaktansvärda arter
I projektområdet för Kristinestad Norr fanns enligt den år 2013 gjorda karteringen åtminstone 19 skyddsmässigt beaktansvärda fågelarter. Dessa är vad sina habitatkrav beträffar typiska arter för huvudsakligen
nordliga barrträds- och myrområden.
Av arterna som häckar i eller när projektområdet hör bivråken numera till de nationellt sårbara (VU) arterna,
medan det i området förekommer åtminstone sju nära hotade (NT) arter (pärluggla, berguv, lavskrika, tjäder,
ängspiplärka, fiskgjuse och orre). Hänsynskrävande arters populationer är i Finland inte ännu nationellt sett
hotade, men deras populationer följs med noggrannt på grund av populationernas negativa utveckling.
Nationellt sett livskraftiga (LC) eller nära hotade arter kan därtill i vissa delar av landet vara klassificerade
som regionalt hotade, ifall risken för deras försvinnande från detta område är uppenbar. Av arterna som
förekommer i projektområdet klassificeras numera lavskrika, grönbena och tjäder som regionalt hotade arter
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i Sydboreala zonen (zon 2a) som omfattar Sydvästra Finlands och Österbottens kustzon, samt även i Österbottens Mellanboreala zon.
Totalt 14 arter som finns i bilaga I till EU:s fågeldirektiv förekommer i Kristinestad Norrs projektområde enligt
utredningen som gjorts. Totalt 12 av Finlands internationella fågelskydds specialansvarsarter förekommer i
området. De beaktansvärda arternas observationspunkter visas nedan (Figur 76).
Tabell 24: Vid häckfågelkarteringen i området iakttagna beaktansvärda fågelarter, enligt bilaga I i EU:s fågeldirektiv, hotgrad
eller på annat sätt beaktansvärd. NT = nära hotad, VU = sårbar, RT = regionalt hotad, D = art i bilaga I av fågeldirektivet, EVA =
soecialansvarsart.

Art

Skyddsstatus

Antal par, ca

Pärluggla (Aegolius funereus)
Berguv (Bubo bubo)
Lundsångare (Phylloscopus trochiloides)
Duvhök (Accipiter gentilis)
Lavskrika (Perisoreus infaustus)
Trana (Grus grus)
Sångsvan (Cygnus cygnus)
Grönbena (Tringa glareola)
Bivråk (Pernis apivorus)
Tjäder (Tetrao urogallus)
Ängspiplärka (Anthus pratensis)
Lärkfalk (Falco subbuteo)
Spillkråka (Dryocopus martius)
Törnskata (Lanius collurio)
Tretåig hackspett (Picoides tridactylus)
Järpe (Bonasa bonasia)
Fiskgjuse (Pandion haliaeetus)
Orre (Tetrao tetrix)
Sparvuggla (Glaucidium passerinum)

NT, D, EVA
NT, D
EVA
NT, RT, EVA
D, EVA
D, EVA
RT, D, EVA
VU, D
NT, RT, D, EVA
NT
D
D
D, EVA
D, EVA
NT, D, EVA
NT, D, EVA
D, EVA

?
1?
1 hane
2
1?
1?
1
1
1?
c. 5
1
4-6 individer
2-3
1
1
c. 10–15
c. 10
2
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Figur 76. Observationspunkter för beaktansvärda fågelarter i projektområdet.

14.5.3.2 Flyttande fåglar
Vårflyttningen
Storlom och lomfåglar samt hägrar
En tydlig flyttrutt för arktiska lomfåglar följer Kristinestads kustlinje. Rutten är främst belägen ovanför havet
och över fastlandet ser man endast sporadiskt lomfåglar. Stor- och smålommar som häckar i inlandet kan
dock flytta över projektområdet. I området iakttogs 8 genomflyttande storlommar, och som lomfåglar klassades 25 individ. Alla flyttande lommar iakttogs på avsevärd höjd tydligt ovanför kollisionsriskgränsen. Som
smålommar klassades endast 2 (tydligt par). En majoritet av fåglarna iakttogs väster om området, alltså i
sektor W. Flyttande doppingar iakttogs inte. En gråhäger sågs flytta söderut (26.4).
Sångsvan
Sångsvanens huvudflyttning sker i området mellan mitten av mars och mitten av april. Våren 2013 började
sångsvanens flyttning på grund av den förlängda vintern sent och flyttperioden var kort. De första fåglarna
rör sig i området sökande efter öppna vattenområden och bar mark, och en tydlig flyttningsriktning har de
inte i början av flyttningen. De första sångsvanarna samlas på åkrarna i området då myrarna och de små
sjöarna ännu är frusna, och ofta samlas de vid åarnas översvämningsområden. Sångsvanarnas flyttning via
projektområdet var liten och endast totalt 124 fåglar flyttade över området. Sångsvanarnas flyttningsriktning
var hos nästan alla fåglar nordlig eller mot nordost, och en avsevärd andel av fåglarna flyttade mot norr
längsmed Teuvanjoki ådal. Sångsvanarnas flyttningshöjd var liten och största delen av de observerade fåglarna (över 90 %) flyttade endast något ovanför trädtopparna. På grund av den låga flyghöjden kunde troligen
alla sångsvanar inte iakttas.
Grågås
Åkerområdena i Kristinestad utgör ett betydande samlingsområde för grågäss innan fåglarna flyttar till sina
häckningsområden. Små antal grågäss påträffas om vårarna även i Österbottens inland (t.ex. Östermarks och
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Kauhajokis öppna åkerområden), men majoriteten av fåglarna vilar och söker föda på åkrarna nära kustlinjen.
De vid flyttkarteringen observerade 113 grågässen var tydligt på flyttning rakt mot norr. Grågässens flyghöjd
varierade från i nivå med trädens kronor till kollisionsriskhöjden och majoriteten av fåglarna (92 individ) flög
på riskhöjden. Vid dimmigt väder är flyghöjden vanligtvis mycket låg. Majoriteten av fåglarna flyttade strax
väster om projektområdet (W-sektorn).
Sädgås
Kristinestads åkerslätter är kända rast- och födosökningsområden för sädgåsen på våren. Ifall vädret i norr är
vintrigt kan fåglarna vistas i området till och med i några veckor. Våren 2013 var sädgåsens flyttning över
området snabb. Sädgåsens huvudflytt skedde under perioden 16.4–23.4. Vid flyttningskarteringen konstaterades huvudflyttningsdagen vara 21.4, då man kunde påbörja observeringen först kring kl. 9.00. Denna dag
flyttade ca 430 gäss över eller tangerande projektområdet, av vilka 320 artbestämdes till sädgäss. Fåglarna
hade en tydlig flyttningslinje som gick väster om och vid den västliga gränsen av projektområdet mot nordost.
Majoriteten av de identde sädgässen flög på rikshöjd. Tillsammans med de Anser-gäss som inte kunde artbestämmas flög ca 90 % av gässen på kollisionsriskhöjd. Övriga karteringsdagar sågs endast få gäss, totalantalet
var 540 fåglar för sädgåsen.
Spetsbergsgås, bläsgås och kanadagås
Endast få andra gäss iakttogs vid flyttningskarteringen. En flock på sex spetsbergsgäss sågs i samband med
sädgåsens flyttning 21.4 och en flock med sex bläsgäss sågs 23.4. Den 15.4 sågs åtta kanadagäss som flyttade
västerut.
Halvdykaränder, knipa och övriga vattenfåglar
De flesta vattenfåglarna flyttar nattetid och på morgnar ser man oftast endast resterna av flyttningen. Eftersom arterna flyttar mitt på natten är det inte möjligt att utreda flyttningsrutterna genom observering dagtid. Vattendragen fungerar som de flesta vattenfåglars flyttningskorridorer och därmed flyttar troligen endast
små mängder halvdykaränder över projektområdet på våren. Vattenfåglarna förirrar sig inåt landet från flyttningslinjen vid kusten som en följd av antingen hård västlig vind eller dimma. Vid karteringen av morgonflyttningen sågs en del gräsänder, bläsänder, krickor, storskrakar och knipor. Största delen av vattenfågelobservationerna gjordes dimmiga morgnar, då fåglarnas flyghöjd för det mesta var på kollisionsrisknivå.
Havsörn och kungsörn
Havsörnar rör sig i projektområdet hela året och de flyttande fåglarnas andel av hela observationsmaterialet
är liten jämfört med häckande eller icke-häckande örnar som rör sig i området. I utredningen skilde man inte
på omkringflygande och flyttande örnar. Kristinestads kustområde utgör både havsörnens häckningsområde,
och övervintringsområde för örnar som kommer från andra områden. I samband med vårflyttningsutredningen iakttogs havsörnen totalt 53 gånger. Mellan projektområdet och havet finns hela tre kända havsörnsbon och de flesta av havsörnsobservationerna under vårflyttningsutredningen gjordes också väster om projektområdet (sektor W, alltså utanför projektområdet). Samma havsörn kan ha flugit över projektområdet
flera gånger under samma observationsdag. Havsörnens risk att kollidera med vindkraftverk är stor jämfört
med de flesta andra fågelarterna, och eftersom flera havsörnar rör sig i området är risken för kollisioner
verklig.
En skild vårkartering av havsörnar utfördes ännu våren 2015. På basen av karteringen förekommer havsörn
regelbundet i området. Man iakttog tämligen rikligt med havsörnar, men något bo upptäcktes dock inte trots
att man sökte efter ett sådant. Det är sannolikt att det inte finns något bo i området.
Kungsörnar eller andra örnarter iakttogs inte vid vårflyttningskarteringen. Kungsörnens huvudsakliga flyttning sker i mars, så med tanke på detta påbörjades flyttningskarteringen för sent.
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Övriga rovfåglar
Längsmed Kristinestads kustområde går en känd korridor för rovfåglars vårtida flyttning. Vissa år kan speciellt
fjällvråkens flyttningslinje över Bottenhavet via Valsörarna även gå via Kristinestad. Vid observeringen våren
2013 var rovfåglarnas antal möjligen något lägre än medeltalet. Liknande observationer om små flyttningsmängder gjordes även på andra ställen.
Vid flyttningskarteringen våren 2013 var den rikligaste rovfågeln sparvhök (49), därefter ormvråk (24). Av
fjällvråk iakttogs 21, bivråkar 19, tornfalkar 19, lärkfalkar 11, blå kärrhök 9, brun kärrhök 7 och fiskgjusar 6 st.
Pilgrimsfalk (2) och glada (1) representerade mera sällsynta rovfåglar.
Tabell 25: De observerade rovfåglarnas flyghöjder (inom parentes n= de fåglar vilkas flyghöjd kunde verifieras med säkerhet).

Art
Brun kärrhök (7)
Blå kärrhök (9)
Ormvråk (24)
Fjällvråk (19)
Bivråk (19)
Buteo/Pernis (6)
Glada (1)
Havsörn (även omkringflygande med) (53)
Fiskgjuse (6)
Stor Falco (1)
Pilgrimsfalk (2)
Tonrfalk (19)
Lärkfalk (7)
Stenfalk (1)
Sparvhök (49)
Duvhök (4)

0-60 m

60-175 m

>175 m

1
4
4
1

3
1
2
4
1
20
2
6
10
2

3
8
2
15
18
6
1
29
4
1
2
13
7
1
35
1

Den observerade flyghöjden är typisk för de flesta arterna. En del av de rovfåglar som flög lågt eller på kollisionriskhöjd kan ha varit sådana som häckar i närheten eller hade stannat i området för att jaga.
Rovfåglarnas huvudsakliga flyttningsrikting var norr eller nordost. En del av fåglarna anlände till området
direkt från sydväst eller till och med från väst. Inga fåglar som flög direkt österut observerades och de fåglar
som flyttade på mycket stor höjd flög oftast rakt mot norr.
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Tabell 26: De observerade rovfåglarnas rutter sektorvis.

Art

W

OW

OE

E

Brun kärrhök (7)
Blå kärrhök (9)
Ormvråk (24)
Fjällvråk (19)
Bivråk (19)
Buteo/Pernis (6)
Glada (1)
Havsörn (även omkringflygande med) (53)
Fiskgjuse (6)
Stor Falco (1)
Pilgrimsfalk (2)
Tonrfalk (19)
Lärkfalk (7)
Stenfalk (1)
Sparvhök (49)
Duvhök (4)

2
5
3
14
4
1

2

1
3
18
4
1
5

2
1

3
1
12
1
11
5
1

38
1

1
2

3
3
1
23
2

14

2

4

1
4
2

1
11

2

Trana
Tranornas vårflyttning var våren 2013 mycket snabb och huvudflyttningen inträffade 16.4–23.4 (Birdlife Finland meddelande). Flyttningens toppdag var 22.4, då man på Hangö udd iakttog mer än 10 000 flyttande
tranor. I Kristinestads område var tranornas flyttning mycket svag hela våren och en tydlig toppdag kunde
inte iakttas. Majoriteten av de 680 tranor som iakttogs flyttade under perioden 16.4.-25.4. Flyttningens svaghet illustrerar det, att den största observerade tranplogen endast omfattade 74 fåglar. Den observerade totala tranmängden var troligen mindre än medeltalet för tranor som flyttar via området.
Under huvudflyttningsdagen var tranornas flyghöjd tydligt ovanför kollisionriskhöjden. Vid dimmiga morgnar
flög några små tranflockar också tydligt på riskhöjden. Totalt observerades 65 tranor på riskhöjd (ca 10 % av
totalmängden).
Enligt utredningen över fåglarnas huvudfkyttningsrutter i Finland (Birdlife Finland), som under hösten 2013
var i kommenteringsskede, skulle en av tranornas huvudflyttningsrutter gå öster om projektområdet delvis
via Teuvanjoki ådal. Tranornas flyttningsrutter varierar dock något från år till år och det är möjligt att tranornas västliga huvudflyttningsrutt vissa år kan gå över projektområdet.
Vadare
Vid flyttkarteringen observerades endast en liten mängd vadare flytta över projektområdet. Största delen av
vadarna är nattflyttare och på morgonen syns oftast bara resterna av nattflyttningen. Den rikligaste flyttaren
var tofsvipan, av vilken ca 230 individ observerades. Den näst rikligaste arten var ljungpipare (170 ind.). Ljungpiparens antal förklaras av en stor flock med ca 130 individ. Av spovar observerades 73 fåglar. Endast enstaka
eller små flockar av övriga vadare observerades. Arktiska vadare iakttogs inte alls.
Tofsvipornas flyttningshöjd är oftast på kollisionsriskhöjd och nästan alla observerade flyttande tofsvipor flög
på kollisionsriskhöjd. De övriga vadarnas flytthöjd är större och dessa flyger oftast ovanför kollisionsriskhöjden. På dimmiga morgnar är vadarnas flytthöjd lägre än normalt.
Måsfåglar
Tack vare närheten till kusten ser man i området tämligen mycket måsfåglar, och det är inte alltid möjligt att
skilja på lokala och flyttande fåglar. Tydlig flyttning iakttogs endast för skrattmåsen, av vilkne man iakttog ca
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415 individ i några stora flockar. Av silltrut ikattog man 3 individ. Fiskmåsarna som observerades i området
(ca 200 st.) var omkringflygande och rörde sig tydligen från åker till åker. Tydligt fiskmåsflyttning iakttogs
inte. Flyttande tärnor eller labbar iakttogs heller inte.
Duvor
Över området flyttar rikligt med ringduvor både på hösten och på våren. Likt tättingarna kan ringduvorna
samlas i stora flockar på traktens vidsträckta åkerområden. Totalt observerades 710 flyttande ringduvor.
Stora flockar iakttogs inte och flyttningen spreds ut över en lång tidsperiod. Därtill tolkades 2 skogsduvor som
flyttande. Ringduvornas flytthöjd var i medeltal stor och majoriteten av fåglarna korsade området ovanom
kollisionsriskhöjden.
Tättingar
Tättingarnas flyttning i inlandet sker vanligen som en bred front ifall det inte finns vattendrag eller vidsträckta
öppna åkerområden som styr flyttningen (bl.a. Pöyhönen 1995). Efter att ha korsat havet följer tättingarna
strandlinjer och andra motsvarande styrande strukturer, ifall sådana finns i området. Bottenhavets kustlinje
är en känd flyttningslinje för tättingar på både vår och höst. På våren är fåglarnas flyttning dock mera rätlinjig,
och fåglarna samlas inte på t.ex. uddar såsom på hösten. Projektområdet i Kristinestad är beläget nära kustlinjen och den synliga sparvfågelflyttningen är betydande. Fåglarnas flyttningshöjd varierar avsevärt på basen
av väderleken och vid för området typsika dimmiga förhållanden är tättingarnas flyttningshöjd mycket låg.
Då havsvattnet är kallt och luftmassan varm uppstår i området tjock havsdimma som dock vanligtvis inte
sprids långt inåt landet. Vid väderlek som denna framskrider tättingarnas flyttning på låg höjd och t.ex. trastar
stannar på kustlinjen för att vänta att dimman lättar. Individantalet kan vid sådan väderlek bli mycket stort.
Vid flyttningskarteringen våren 2013 iakttogs rikligt med tidiga flyttare, såsom lärkor och trastar. Även om
man vid karteringen koncentrerade sig på stora och för kollisioner känsliga arter, iakttogs även måttliga
mängder tättingar vid sidan om. Den rikligaste gruppen tättingar var finkarna, vilkas flyttning framskred som
en jämn front över området. Traktens åkrar lockar många av flyttningen trötta tättingar att vila och speciellt
lärkor, piplärkor, trastar och finkar kan rasta i området i tusental.
Rast- och födosökningsområden
Åkerområdena kring Lappfjärd i Kristinestad, i Härkmeri, Lålby och Perus är speciellt vid vårflyttningen mycket
viktiga rastområden för bl.a. gäss och sångsvanar. På dessa åkrar har man senare år på de bästa dagarna
observerat ca 3 000 sångsvanar, 2 000 – 3 000 sädgäss, nästan 1 000 grågäss och över hundra spetsberggäss
(Suupohjan lintutieteellinen yhdistys 2012). Lålby och Härkmeri åkrar hör också till de internationellt värdefulla fågelområdena i Finland (IBA). Dessa områden utgör även nationellt värdefulla fågelområden (FINIBA).
Dessa viktiga rastområden är belägna ca 7–18 kilometer söder om projektrområdet.
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Figur 77: Gässens och svanarnas viktigaste rastområden är belägna söder om projektområdet i Härkmeri och Lappfjärd.

Sammandrag av vårflyttningen
På basen av resultaten från karteringen av vårflyttningen år 2013 korsas eller tangeras projektområdet av
fåglarnas flyttningskorridor som följer kustlinjen. Fågelflyttningen vid Kristinestads kustområde har följts med
i decennier av amatörornitologer, och områdets betydelse som flyttningslinje är allmänt känd. Söder och
sydväst om projektområdet finns flera betydande rastområden för flyttande fåglar. En del av de fåglar som
rastar på dessa områden flyttar även via projektområdet.
Endast små mängder lomfåglar iakttogs vid karteringen av flyttningen, och dessa flyttar endast marginellt
över projektområdet.
Vid karteringen iakttogs endast 124 sångsvanar. Sångsvanar rör sig dock regelbundet i området och fåglarnas flyghöjd ligger oftast under kollisionsriskhöjden. På åkerområdena sydväst om projektområdet samlas
rikligt med sångsvanar, antalet beror långt på förekomsten av lämpliga fördosökningsåkrar.
Sädgässens vårliga flyttningsrutt korsar eller tangerar projektområdet. Hur många sädgäss som flyttar via
projektområdet beror i hög grad på vilken av åkrarna söder och sydväst om området gässen rastar på. Våren
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2013 rastade färre gäss än normalt på åkrarna i Sideby och Kristinestad, och gässens flyttning genom trakten
var snabb. En del av gässen använde Teuvanjoki ådal som sin flyttningsrutt, och tydligen sker detta varje år.
Totalt observerades 540 sädgäss och därtill ca 180 obestämda gäss av släkten Anser. Spetsbergsgäss, bläsgäss
och kanadagäss observerades i små mängder. Av grågäs observerades 113 stycken och artens flyttningsrutt
var belägen tydligt väster om projektområdet.
Normala vårar flyttar förutom gäss troligen ganska små mängder vattenfåglar emedan dessas flyttningslinjer
koncentrerar sig mera till kustlinjen.
Rovfåglar flyttade genom trakten i troligen mindre mängder än i genomsnitt och vid karteringen (24 dygn)
räknades 49 sparvhökar, 24 ormvråkar, 19 fjällvråkar, 15 bivråkar, 19 tornfalkar, 7 lärkfalkar och 6 fiskgjusar.
Nästn alla observerade rovfåglars flyttning var rätlinjig och kringflygande eller landning iakttogs i mycket liten
mängd.
I projektområdet rör sig havsörnar hela året och flyttande fåglars andel av hela observationsantalet är litet
jämfört med icke-häckande fåglar som rör sig i området. Havsörnens riklighet och rörlighet i området illustreras av att man under 24 observationsdagar gjorde totalt 20 observationer av havsörn på kollisionsriskhöjd i
eller i omdelebr närhet av projektområdet (sektor W). Karteringen påbörjades troligen för sent med tanke
på kungsörnen.
Tranornas huvudflyttning gick våren 2013 tydligt öster om projektområdet. Vissa år sker huvudflyttningen
troligen över projektområdet. Av de tranor som flyttade över projektområdet flyttade ca 10 % på kollisionsriskhöjd.
Vadarna som flyttar enom området flyger vanligtvis på mycket stor höjd, men några arter, såsom tofsvipan,
flyttar vanligen på kollisionsriskhöjd. Antalet vadare som flyttade genom projektområdet var på våren tämligen litet.
Betydande mängder ringduvor flyttar genom projektområdet, men våren 2013 blev antalet litet och stora
flockar iakrrogs inte. Arten stannar ofta för att söka föda på traktens åkrar, varvid antalet kan stiga till tusentals fåglar.
Tättingarna flyttar över området som en bred front, men närheten till strandlinjen koncentrerar de flyttande
fåglarna och antalet tättingar kan vara betydande. Dessutom samlas många tättingar till åkrarna sydväst om
projektområdet för att rasta, och t.ex. finkar kan röra sig fram och tillbaka som flockar på tusentals fåglar.
Dimmiga morgnar kan mängderna trastar och andra tidiga vårflyttare stiga till mycket stora.
Höstflyttningen
I Suupohja region utgör Bottenvikens strandlinje den mest centrala styrande linjen för fåglarnas flyttning, via
vilken hundratals tusen fåglar flyttar årligen på både våren och hösten. Av de olika fågelgrupperna koncentreras andfåglarnas samt måsarnas flyttning främst till Bottniska vikens havsområde, medan deras individantal är systematiskt mindre över fastlandet på våren. Däremot koncentreras tättingarnas, tranornas och
dagrovfåglarnas flyttning i Österbotten över fastlandet, där deras flyttning i allmänhet koncentreras till närheten av styrande linjer (bl.a. åsar, breda åfåror, vidsträckta låglänta åkerområden). Fåglarnas flyttningsrutter kan i allmänhet dock inte definieras som tydliga linjer, istället delas de ofta i breda korridorer inom vilka
enstaka fåglars och flockars flyttningsrutter kan variera på basen av t.ex. fågelart eller väderförhållanden.
I allmänhet är antalet flyttande fåglar dock större i flyttningskorridorens kärnområde och minskar då man
närmar sig flyttningskorridorens kanter. På Österbottens kust har man observerat att fåglarnas flyttning över
fastlandet är starkast närmast strandlinjen och minskar gradvis då man rör sig mot inlandet (bl.a. Pöyhönen
1995, Tuohimaa 2009, Nousiainen 2008). Flyttningsruttens bredd varierar dock mycket beroende på region
och art, beroende delvis på strandlinjens utformning och flyttningens riktning.
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Härefter granskas art- eller artgruppvis höstflyttningen via projektområdet år 2012. I en senare tabell (Tabell
27) har samlats ett sammandrag av de viktigaste artgrupperna vad höstflyttningen beträffar.
Gäss
Totalt observerades vid höstflyttningskarteringen 133 flyttande gäss (största flocken 67). Alla artbestämda
gäss var sädgäss (108 st.) och resten obestämda gråa gäss (25 st.). Hösten 2012 var vad gässkarteringen beträffar ganska besvärlig, då det sällan förekom optimala förhållanden för flyttningen och då ganska små
mängder gäss annars också iakttogs hela hösten i olika områden.
Egentliga större flyttdagar kunde inte iakttas, utan observationerna fördelades ganska jämnt över en längre
tidsperiod. Av karteringsdagarna var 25.9 den livligaste, varvid man observerade 89 gäss i projektområdet.
Även söderut i projektområdet i Västervik, Kristinestad observerades den livligaste gåsflyttningen samma
dag, 25.9, då man observerade 361 gäss (Ramboll 2013).
Hösten 2012 uppskattades totalt 89 % av de observerade gåsflockarna flytta via projektområdet på hög höjd
i sydvästlig riktning. Öster om projektområdet flög 11 % av gässen, i den västra sektorn observerades inte en
enda gås. Av de flyttande gässen bedömdes totalt 58 % flytta på moderna vindkraftverks funktionshöjd, och
42 % ovanför kollisionsriskhöjden.
Svanar
Svanarnas höstflyttning startar i Österbotten ofta mycket sent då vattendragen fryser. I Österbotten observeras de största mängderna flyttare ofta i november, då man på Österbottens kust kan observera dagsflyttning på t.o.m. flera tusental svanar (bl.a. Tuohimaa 2009, Hertteli m.fl. 2011). Vid flyttningskarteringen hösten 2012 observerades i Tjöck 294 flyttande svanar (största flocken 42). Observationerna koncentreras 26.10
som både i projektområdet (166 flyttande fåglar), och i närliggande Västerviks projektområde (155 flyttande
fåglar) var den livligaste svanflyttningsdagen. Man strävade till att fotrtsätta observeringen till slutet av november speciellt med tanke på sångsvanarnas sena flyttningstidpunkt, men tydliga massaflyttningsdagar iakttogs rots detta inte. I Tjöck observationspunkter var sångsvanarnas flyghöjd ganska åg, ca 61 % av de observerade fåglarna flög på knappt hundra meters höjd och 23 % på lägre än 60 meters höjd.
Av de observerade svanarna flög ca hälften via Teuvanjoki ådal öster om projektområdet (48 %). Även av de
svanar som flög vuia projektområdet flög en stor del längsmed områdets östra kant, vid ådalens och skogens
randzon eller alldeles över observationspunkten i Pikku-Myrkky. På basen av observationsresultaten styr Tuevanjoki ådal starkt sångsvanarnas flyttning från inlandet mot kusten.
Sångsvanarnas huvudflyttningsrutt koncentreras i Suupohja huvudsakligen till nära Bottniska vikens strandlinje och sprider sig därifrån i viss mån till ovanom fastlandet. På vårarna samlar åkerområden i Härkmeri,
Lålby och Perus betydande mängder rastande svanar. En del av sångsvanarna som anländer på våren kommer
direkt över havet från Sverige likt sädgässen. På höstarna koncentreras svanarnas flyttning mera än på våren
till Bottniska vikens strandlinje.
Trana
Tranornas flyttning sprider i Österbotten ut sig över en tämligen bred sektor då Bottniska vikens strandlinje,
Närpesådalen och Söderfjärdens åkerområde fungerar i viss grad som flyttningscentrerare. Tranorna flyttar i
huvudsak ganska högt, varför vindförhållanden och den dominanta vindriktningen för sin del påverkar lokaliseringen av tranornas flyttningsrutt speciellt i inlandet. Tranan utnyttjar stigande varma luftmassor som
man i allmänhet påträäfar bättre i inlandet än alldeles vid kuslinjen. Området mellan riksväg 8 och kusten har
konstaterats vara tranornas huvudflyttningsrutt för de västliga tranorna på hösten redan i flera år i Suupohja.
Tranornas höstflyttning huvudflyttdagar fångades väl i flyttningskarteringen i Tjöck. Vid huvudflyttdagarna
den 24.9 och den 10.10 var båda observationspunkterna bemannade. Vid karteringen observerades i Tjöck
totalt 4513 flyttande ranor. Toppflyttningen skedde 24.9, då 2217 tranor passerade området. Under den
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andra toppdagen 10.10 observerades ännu 1520 tranor. Dubbla observationer gjorda från båda observationspunkterna har tagits bort från resultaten. Av de observerade tranorna bedömdes ca 38 % flytta via projektområdet medan flyttningen huvudsakligen gick väster om projektområdet (44 % av tranorna). Majoriteten av tranorna (82 %) flyttade ovanför moderna vindkraftverks funktionshöjd. 18 % av ranorna flög på kollisionsriskhöjd. Samtidigt iakttogs i Västerviks projektområde betydligt mera tranor än i Kristinestad Norrs
observationspunkter. T.ex. på toppdagen 24.9 observerades i Västervik hela 8624 tranor (Ramboll 2013).
Dagrovfåglar
Vid höstflyttningskarteringen observerades tämligen rikligt med dagrovfåglar, 195 st., av vilka hela 62 observationer gällde havsörn, som därmed var karteringens rikligaste rovfågelart. I Västervik iakttogs vid höstflyttningskarteringen 86 havsörnar (Ramboll 2013). Västervik är beläget betydligt närmare kusten och kända bebodda havsörnsrevir. Av observationerna i Tjöck gällde en del högst troligen lokala fåglar som rör sig i sitt
revir, och det är inte uteslutet att det inom några kilometer kunde finnas ett tidigare okänt havsörnsrevir.
Vid karteringen gjordes även två intressanta kungsörnsobservationer, som gällde fåglar som landade i skogen
väster om projektområdet.
Den näst rikligaste rovfågelarten var sparvhöken med 50 observationer, och den tredje rikligaste var duvhöken med 26 observationer. En del av duvhöksobservationerna gällde en lokal revirfågel. Av fjällvråk observerades 19 fåglar och ormvråk (omfattar även icke artbestämda) 10 fåglar. Ormvråksobservationerna kan även
omfatta lokala fåglar. Av blå kärrhök sågs 11 fåglar. Enstaka observationer gjordes av bl.a. tornfalk (3 individ),
pilgrimsfalk (3 individ), stenfalk (2 individ), bivråk (2 individ), fiskgjuse (2 individ), lärkfalk (1 individ) samt
brun kärrhök (1 individ). Under den bästa flyttdagen den 24.9 observerades i Tjöck 36 rovfåglar, medan man
i Västervik (Ramboll 2013) under samma dag observerade 50 rovfåglar. Av rovfåglarna i Tjöck på hösten flög
ca hälften (47 %) på vindkraftverkens funktionshöjd, 24 % nedanför kollisionsriskhöjden och 29 % ovanför
riskhöjden. För havsörnens del var flyghöjden i medeltal större än för övriga rovfåglar, då 50 % av observationerna var från över 200 meters höjd och 39 % flög på kollisionsriskhöjd.
Små vattenfåglar, vadare och måsar
Endast åtta fåglar som klassas som små vattenfåglar observerades: fem storskrakar och tre salskrakar, av
vilka storskrakarna flyttade öster om projektområdet i Teuvanjoki ådal. Storskrakarna flög på kollisionsriskhöjd och salskrakarna under riskhöjden.
Av vadarna observerades 94 fåglar under höstflyttningskarteringen, av vilka majoriteten var tofsvipor (43 s.)
och ljungpipare (42 st.). Därtill iakttogs en flock med fem brudhanar och en ensam storspov. Förutom tre
tofsvipor gällde alla observationer fåglar som flyttade via projektområdet. Cirka hälften (49 %) av observationerna gällde fåglar som flög på kollisionsriskhöjd, och knappt hälften (42 %) gällde fåglar som flög ovanför
riskhöjden. I allmänhet försvåras observeringen av vadares flyttning av att den speciellt på höstenfördelas på
en mycket lång period och av att den även sker nattetid. Dessutom kan speciellt hos vadare flyghöjden variera
kraftigt enligt väderförhållandena, varvid observationseffektiviteten kan variera mycket mellan tidpunkter.
Den synliga and- och vadarflyttningen koncentreras i Finland i allmänhet till kustområdena och skärgården,
samt i inlandet till de största vattenrutterna. Ovanom landområden sker dessa arters flyttning istället i allmänhet på mycket stor höjd, varvid observering av denna i praktikeninte är möjlig. I allmänhet kan man följa
med and- och vadarflyttning på bästa sätt vid molnigt väder eller mild motvind, då vädret koncentrerar flyttningen till de tidigare nämnda vattenrutterna samt trycket flyttningen till lägre höjder som bättre lämpar sg
för observering.
Vid höstflyttningskarteringen observerades 60 måsfåglar, som alla gällde gråtrur förutom en fiskmås. Av de i
Tjöck observerade måsarna flög hälften (50 %) via projektområdet, och den andra hälften flög öster om området längsmed Teuvanjoki ådal. Måsarnas flyttning är starkast vid kusten och skärgården, och avtar mot
inlandet.
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Duvor
I samband med höstflyttningskarteringen observerades 1235 duvor, som alla var ringduvor. De bäst flyttdagarna var 24.9 och 25.9, då man från Tjöcks observationspunkter observerade totalt 845 flyttande ringduvor,
medan motsvarande antal i Västervik var 7154 fåglar (Ramboll 2013). I Suupohja är också ringduvornas flyttning kraftigast mellan riksväg 8 och kusten, och den är redan avsevärt mindre i projektområdet. Under de
bästa dagarna har man vid kusten räknat t.o.m. 16 000 ringduvors flyttningssummor (Nousiainen 2008). En
stor del (68 %) av ringduvorna som flög via Tjöck flyttar på vindkraftverkens funktionshöjd.
Tättingar och andra
I Tjöck-området var tättingarnas (inkl. trastar och kråkfåglar) flyttning under höstens observationsdagar i allmänhet måttlig medan de dagliga flyttningsmängderna varierade i huvudsak mellan båda sidorna av tusen
fåglar. Som bäst var antalet 5500 fåglar den 9.10. Vid höstflyttningen var totalantalet fåglar 23 000 tättingar.
För hösten 2012 var kännetecknande bärfåglarnas stora antal, t.ex. räknades 1039 sidensvansar, ca 13 500
trastar och 121 tallbitar. Andra rikliga grupper var finkarna (ca 1600 fåglar) och kajorna (1555 fåglar).
De mest sällsynta fåglarna under höstflyttningskarteringen var bl.a. en lanskrika på en hyggesyta vid observationspunkten i Pikku-Myrkky (lokal fågel) samt en ensam härfågel som flög söderut längsmed projektområdets östliga kant på låg höjd. Även av gråspett och nötkråka gjordes några observationer.
Sparvfågelsflyttningen sker ovan land i allmänhet som en tämligen bred front, medan den i Suupohja koncentreras speciellt till Bottniska vikens strandområde och i övriga Österbotten till större vattenområden.
Kristinestads kustområde nära strandlinjen samlar rikligt med småfågelflyttning och de bästa dagarna har
man uppskattat att t.o.m. mer än 100 000 fåglar flyttat vid den mest intensiva flyttningen (Nousiainen 2008).
Den synliga sparvfågelflyttningens styrka noch antal beror i högre grad än hos större arter på väderförhållanden, som speciellt påverkar tättingarnas flyhöjd. Speciellt i klart väder och vid medvind sker småfågelflyttningen på mycket hög höjd, varvid observationer blir svåra och den uppskattade totala mängden fåglar troligen blir för liten jämfört med det verkliga antalet. Dessutom kan nattflyttningens andel vara stor hos en del
av tättingarna, varför det inte är möjligt att följa med dessa vid normal flyttningskartering.
Tabell 27: Arter/artgrupper som observerades vid höstflyttningskarteringen 2012 (I tabellen innebär 0E+0W sektorer för fåglar
som flyttade via projektområdet, W och E på samma sätt sektorer utanför projektområdet).

Laji
Sångsvan (294)
Sädgås + anser sp (133)
Trana (4513)
Dagrovfåglar (inte havsörn)(133)
Havsörn (62)
Ringduva (1235)
Små vattenfåglar (8)
Vadare (94)
Måsar (60)
Tättingar (22829)

W

OW + OE

E

1985
3
4
64
156

153
118
1735
118
45
981
3
91
30
19458

141
15
793
12
13
190
5
3
30
3215
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Tabell 28: Arter / artgrupper som observerades vid höstflyttningen 2012 (Flyghöjd: 1=under 60 m; 2=60-200 m; 3=över 200 m).

Laji

0-60 m

60-175 m

>175 m

Sångsvan (294)
Sädgås + anser sp (133)
Trana (4513)
Dagrovfåglar (inte havsörn)(133)
Havsörn (62)
Ringduva (1235)
Små vattenfåglar (8)
Vadare (94)
Måsar (60)
Tättingar (22829)

67
4
32
7
63
3
8
7
17642

179
77
814
62
24
838
5
46
38
3926

48
56
3695
39
31
334
40
15
1261

Sammandrag av höstflyttningen
Höstflyttningen genom utredningsområdet för Kristinestad Norr följdes i september-november 2012. Antalet
tillgängliga observationsdagar och tidpunkten, som tog hänsyn till olika arters flyttningstider, räckte för att
bilda en ganska god bild av höstflyttningen genom området år 2012.
Projektområdet ligger i ett skogsområde utan flygkorridorer och utan några större åker- eller våtmarksområden som kunde vara lämpliga som födo- eller rastområden. Å andra sidan koncentreras fåglarnas flyttning i
närheten av området klart till Teuvanjoki ådal, som ligger i nord-sydlig riktning öster om projektområdet. I
synnerhet då det gäller sångsvanar och måsfåglar bildar ådalen ett tydligt landsmärke, som flyttfåglarna kan
använda sig av. Även en del av havsörnarna verkade följa ådalen.
För sädgässens del verkar varken ådalen i öster eller åkerområdet väster om projektområdet att ha någon
koncentrerande effekt på flyttningen. Sädgässen flög huvudsakligen på ganska hög höjd och kom rakt över
projektområdet mot sydväst.
Under uppföljningen påträffades havsörnar nästan dagligen. Antalet observationer överskred förhandsförväntningarna eftersom arten påträffades nästan lika ofta som i utredningsområdet för vindkraftsprojekt Västervik, som ligger närmare kusten. I fortsättningen finns det orsak att undersöka om det i närheten av utredningsområdet finns något okänt havsörnsrevir. Åtminstone hittades inte något sådant i samband med MKBförfarandet för vindkraftsprojekt Pjelax. Vid havsörnarnas vårkartering 2015 strävade man till att hitta etteventuellt tidigare okänt havsörnsbo i projektområdet. Trots att man letade efter ett bo påträffades ett sådant inte.
I Sydösterbotten utgör Bottniska vikens strandlinje den viktigaste ledlinjen för fåglarnas flyttning. Längs den
flyttar årligen hundratusentals fåglar under både våren och hösten. Utredningsområdet för Tjöck, främst den
västra delen, ligger nära den tidigare nämnda styrlinjen. På grund av denna ligger mängden flyttande fåglar
på området över medeltalet, men ändå klart under mängden vid kustområdet. Andfåglarnas samt måsarnas
flyttning vid Bottniska viken sker huvudsakligen över havet, medan deras antal över fastlandet på våren är
systematiskt lägre. Däremot går gässens, tranornas och svanarnas flyttning i en bred sektor även över fastlandet och därför kan flyttningen över projektområdet ibland vara intensiv. Tranornas höstflyttning längs
västkusten verkar enligt uppföljningarna vara intensivast väster om projektområdet (bl.a. Ramboll 2013,
Ramboll 2012, FCG 2013.)
Fåglarnas flyttstråk kan dock vanligen inte anges som tydliga linjer utan de fördelas ofta över breda korridorer, inom vilka fåglarnas och flockarnas flyttstråk kan variera till exempel beroende på fågelart eller väderförhållanden.
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14.5.3.3
Fågelfaunan vid kraftledningslinjen
Skogsområdena som kraftledningsrutterna är belägna i är huvudsakligen i intensivt skogsbruk. Skogarna är
till sin karaktär fragmenterade och större helheter är sällsynta. Områden i naturtillstånd eller nära tillstånd
är sällsynta vid rutterna. Därmed har kraftledningsrutterna endast en liten inverkan på skogsmiljön. Vid kraftledningsrutternas naturinventering påträffades inga för fågelfaunan speciellt värdefulla objekt, och inga hotade eller annars sällsynta arter.
14.5.4 Konsekvenser av vindkraftsparken
14.5.4.1
Häckande fåglar
Ingen större tonvikt läggs vid vanliga barr- och blandskogsarter i konsekvensbedömningen eftersom de är
allmänna arter, och deras bevarandestatus riskerar inte att påverkas av projektet. Fokus ligger istället på att
bedöma konsekvenserna för särskilt känsliga och hotade arter. Av denna orsak har till exempel norra delen
av Lillmossen helt undantagits från exploatering i båda projektalternativen.
Byggnation och avveckling
Under byggnationen tas nya ytor i anspråk, skog avverkas och stora mängder tung trafik rör sig genom projektområdet. Även den mänskliga aktiviteten ökar markant. Detta kan medföra störningar för det lokala fågelbeståndet, inte minst för hotade arter under spel och häckning.
Skogshöns
Skogshönsen är speciellt känsliga för störningar under vårens speltid. Då är det viktigt att spelplatserna får
vara i fred och att störningar i livsmiljön undviks. En tjäderspelplats finns möjligen i västra delen av Lilla Mörtmark. I inget av alternativen finns det några spelplatser i närheten av vägar eller vindkraftverk och därför
uppstår inga störningar. Ökad aktivitet och högre ljudnivåer under byggtiden kan ändå störa tjäderspelen.
Beståndet av järpe och orre är stort på området. Inga speciella anpassningsåtgärder har gjorts för dem.
Rovfåglar
De största riskerna för rovfåglarna uppstår då vindkraftverken är i drift och utgör ett hinder i det fria luftrummet.
Det finns inga uppgifter om fiskgjus- eller havsörnsbon inom projektområdet. De närmaste kända havsörnsbona är belägna väster om projektområdet på över tre kilometers avstånd från de närmaste verkena. De
närmaste kända fiskgjusebona är belägna norr om projektområdet på minst 1,5 kilometers avstånd från de
närmaste verkena. För båda arterna gäller att avståndet kan anses vara minst tillräckligt för att de inte ska
störas av byggarbetet. Avstånden är i enlighet med de skyddsavstånd som nomalt används vid planering av
vindkraftsprojekt.
Övriga observerade rovfåglar i utredningen är duvhök och bivråk. Båda påträffades vid projektområdets
norra gräns, men de exakta boplatserna är inte kända. Troligen häckar arterna utanför projektområdet men
ändå någonstans i närheten av området. Inga betydande konsekvenser för förekomsten av arterna är att
vänta. Det finns inga stora skillnader mellan projektalternativ 1 och 2.
Övriga hotade och skyddsvärda arter
Hotade och skyddsvärda arter, som inte hör till höns- eller rovfåglarna, är pärluggla, berguv, lundsångare,
lavskrika, trana, sångsvan, grönbena, ängspiplärka, spillkråka, törnskata, tretåig hackspett och sparvuggla.
Projektalternativ 1 och 2 har inte speciellt anpassats för de ovannämnda arterna. För många av dem är det
fråga om enstaka observationer och inga speciellt känsliga områden för fågelbeståndet har hittats. På grund
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av det mindre antalet kraftverk och den mindre arealen kan projektalternativ 2 anses vara bättre än projektalternativ 1.

Figur 78: Häckande fåglar, projektalternativ 1.

Figur 79: Häckande fåglar, projektalternativ 2.
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Sammanfattning byggnation och avveckling
Byggnadsarbetet stör framför allt häckning och födosökning hos de arter som stannar i området. Skogshönsoch rovfåglar är speciellt känsliga. När det gäller häckande fåglar är projektalternativ 2 bättre eftersom antalet kraftverk är mindre och ett mindre område tas i bruk.
I samband med avveckling tas inga nya ytor i bruk. Vid avvecklingen inverkar främst ljud, trafik och ökad
människoaktivitet på det häckande fågelbeståndet.
Drift
Vid driften uppstår störningar av vindkraftverkenas läge i fält och rotorbladens rörelse i luftrummet. Ett vindkraftverk kan medföra en hinderverkan och kollisionsrisk för fåglar. Kraftverkenas ljud och skugga kan även
störa vissa fågelarter. Detta kan medföra en indirekt påverkan på habitaten då fåglarna undviker vindkraftverkens närområden även på marknivå. Olika fågelarters känslighet varierar. Störningsavståndet, alltså avståndet från verkets fundament, varierar från ca 100 meter (de flesta rovfåglar och tättingar) till t.o.m. 550
meter (gäss) och 430 meter (vadare).
I detta kapitel beskrivs projektets konsekvenser för den del av den häckande fågelfaunan som är speciellt
känslig under driften. Konsekvenser för flyttande och rastande fåglar beskrivs i kapitel 14.5.4.2 Flyttande och
rastande fåglar.
Rovfåglar
Stora och medelstora rovfåglar har visat sig vara extra känsliga för kollisioner med vindkraftverk. Det finns
flera olika teorier om varför just rovfåglar ofta kolliderar, men huvudsakligen tror man att det har med deras
storlek och flygsätt att göra. Glidflygande rovfåglar manövrerar långsamt och missbedömer ofta faran i närheten av vindkraftverk. Rovfåglar undviker vindkraftverk precis som andra fåglar, men inte med lika stor marginal från hindret. De är duktiga på att undvika stillastående hinder även på mycket korta avstånd, men rotorbladen rör sig så fort att fåglarna troligtvis inte kan bedöma faran på ett korrekt sätt. Känsligheten varierar
dock mellan olika arter beroende på fågelns flygbeteende. Örnar, ormvråkar och glador kolliderar betydligt
oftare än t.ex. övriga vråkar, hökar och falkar(Rydell, J. 2011).
På Bredmossen nordväst om projektområdet finns det närmaste kända fiskgjusboet. Den senaste lyckade
häckningen ligger över tio år tillbaka. Fiskgjusen jagar sannolikt vid havsområdet, i öster finns inga vattendrag
där den skulle kunna jaga. I båda projektalternativen är avståndet till fiskgjusbon över 1,5 kilometer. Detta
avstånd är tillräckligt och inga betydande negativa konsekvenser bedöms uppstå för fiskgjusen på grund av
projektet.
Havsörnen häckar i sydväst på över tre kilometers avstånd från båda projektalternativen. Detta gäller för
båda projektalternativen. Fågelsjöar, grunda havsvikar och gölar utgör lämpliga jaktområden för havsörnen
(WWF Finland 2010). Sådana lämpliga ställen finns längs kusten väster om projektområdet. I projektområdet
finns inga lämpliga jaktområden, eftersom det inte finns några större vattendrag där. Ovanför området har
havsörn då och då observerats. I båda projektalternativen är avståndet till boet över 2 km, vilken är den
skyddszon som havsörnsgruppen i WWF rekommenderar för vindkraftverk (WWF Suomi 2010). Projektalternativen har utformats så att det inte uppstår några återvändsgränder dit flygande fåglar kan hamna och därmed minskar kollisionsrisken. I projektalternativ 2 har detta i högre grad beaktats än i alternativ 1. På grund
av denna åtgärd och det faktum att jaktområdena ligger annanstans bedöms att inget av alternativen kommer att utgöra någon betydande risk för havsörnens häckning.
Duvhöken som häckar i området är inte i stor fara under drift. Duvhöken jagar framför allt i skogsområden
nedanför trädkronorna och rör sig därför inte på sådana höjder att den skulle kunna kollidera med rotorbladen.
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Bivråken hör till de känsligaste rovfåglarna bl.a därför att den vid jakten glidflyger och ofta hamnar på samma
höjd som rotorbladen. Bivråken häckar möjligtvis inom projektområdet eller i dess närhet och jagar i området. Boets exakta läge är inte känt. Kollisionsrisk kan alltså föreligga i båda projektalternativen.
Lärkfalken jagar på Kätsträskets område. Lärkfalken flyger ofta högt, men trots detta kolliderar den sällan
med vindkraftverk. Inga vindkraftverk finns placerade i Kätsträskets omedelbara närhet, så kollisionsrisken
anses vara liten i båda projektalternativen.
Ugglor flyger lågt, så för dem är kollisionsrisken liten.
Hotade och skyddsvärda arter
Bortsett från rovfåglar är tättingar (småfåglar) den fågelgrupp som oftast kolliderar med vindkraftverk. Detta
faller sig helt naturligt då tättingarna är den största fågelgruppen. Tättingarna är också så talrika att eventuella kollisioner mycket sällan har betydelse för populationernas storlek. Den faktiska kollisionsrisken räknat
per art eller individ är i praktiken mycket låg. Bland tättingarna utgör kråkor och svalor de arter som oftast
dödas av vindkraftverk (Rydell, J. 2011).
Inom projektområdet häckar flera hotade och skyddsvärda tättingarter. Alla av dem har inte ett riskfyllt flygsätt. Nattskärran är speciellt känslig under drift. Den flyger om natten och i viss mån på sådan höjd att kollisionsrisk föreligger. Inga iakttagelser av nattskärra gjordes i samband med fågelutredningen och inte heller i
samband med fladdermössutredningen som gjordes nattetid.
Av de hotade och skyddsvärda arter som finns i projektområdet är vadarna den fågelgrupp som har störst
störningsavstånd. Studier visar att vadare undviker vindkraftverk på ett avstånd av uppemot 400 meter (Rydell, J. 2011). För vadare tycks störningsavståndet inte heller minska med tiden, vilket ofta är fallet för till
exempel hönsfåglar. Vadare har knappt observerats på projektområdet.
Sammanfattning drift
Under drift är de rovfåglar som häckar och rör sig på området speciellt känsliga för kollisioner. I projektområdet häckar varken havsörn eller fiskgjuse och området är inte speciellt viktigt för dem. De havsörnar och
fiskgjusar som häckar närmast projektområdet rör sig förmodligen inte i riktning mot projektområdet i samband med jakt. Med stor sannolikhet föreligger ingen betydande kollisionsrisk för stora rovfåglar. Havsörnar
rör sig dock i vindparksområdet och då föreligger en verklig kollisionsrisk. För bivråken finns en klar kollisionsrisk, men de möjliga kollisionerna bedöms högst ha en lokal påverkan på populationsnivå.
Om sångsvanar i fortsättningen häckar vid sjön Lillträsket i den norra delen av projektområdet föreligger en
kollisionsrisk. Svanarna har ändå en fri flygriktning från nordost till söder, så risken bedöms som liten.
Det finns inga betydande skillnader mellan alternativen. I alternativ 2 är antalet kraftverk mindre och det
område som måste tas i bruk mindre, därför är till exempel kollisionsrisken i detta alternativ något mindre
än i alternativ 1.
14.5.4.2
Flyttande och rastande fåglar
Projektområdet ligger nära kusten och sammanfaller med viktiga flyttstråk för flera arter. Cirka 7-18 kilometer söder om projektområdet ligger flera åkerområden som är speciellt viktiga för flyttande svanar, tranor
och gäss. I samband med flyttningen rastar och äter fåglarna på åkrarna. Fåglar som flyttar mot nordost viker
precis av vid havskusten utanför Kristinestad. Även om höstarna flyger stora mängder flyttfåglar genom regionen. Projektets konsekvenser för flyttande fåglar är därför bland de viktigaste att bedöma.
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Byggnation och avveckling
Flyttande fåglar påverkas av vindkraft genom kraftverkens fysiska intrång i luftrummet där de kan utgöra en
barriär eller en kollisionsrisk. Under byggnationen har hindren ännu inte uppförts, varför påverkan på flyttande fåglar är försumbar under denna fas. I samma stund som kraftverken monteras på sina platser så uppstår risker kopplade till driftsfasen.
Drift
Flyttande fåglar har sedan lång tid tillbaka ansetts vara känsliga för kollisioner med vindkraftverk. Detta härrör från vetskapen att fåglar på flyttning ibland dödas i stora antal när de kolliderar med höga master och
byggnader. Någon liknande effekt har dock inte kunnat konstateras vid vindkraftverk. För flyttande fåglar har
hittills inga tillfällen med mycket höga kollisionstal registrerats vid vindkraftverk. (Rydell, J. 2011)
Studier från Tyskland och USA har visat att betydligt färre flyttande fåglar än man tidigare trott förolyckas
under flyttning på grund av kollisioner med vindkraftverk. Istället står den lokala, häckande fågelfaunan för
den största andelen dödsoffer. Tysk statistik visar att endast 0,9 % av de rovfåglar som hittas under vindkraftverk utgörs av flyttande fåglar på genomresa (Dürr, 2010). Detta beror sannolikt på att de flyttande fåglarna
spenderar mycket kortare tid i riskområdet än de stationära. Det finns också belägg för att flyttande rovfåglar
rent av är mindre benägna att kollidera med vindkraftverk än stationära arter. Detta kan ha att göra med att
de har ett mer utpräglat undvikandebeteende under flyttningen. (Rydell, J. 2011).
Att flyttfåglar är mindre känsliga än man tidigare trott innebär dock inte att de inte påverkas av vindkraftsetablering. Vindkraftverk kan utgöra hinder eller orsaka kollisioner för fåglar under flyttningen. Stora kraftverksområden kan medföra att de invanda flyttstråken ändras, vilket i sin tur påverkar vilka rastområden som
utnyttjas.
För flyttfåglar är konsekvenserna geografiskt mer vidsträckta än för det häckande fågelbeståndet i projektområdet. Det är också viktigt att konsekvenserna bedöms för populationerna som helhet och inte på individnivå, som är fallet för t.ex. häckande rovfåglar. Konsekvenserna för flyttande fåglar under drift skiljer sig
mycket mellan olika arter. Sannolikheten för negativa konsekvenser på populationsnivå är betydligt mindre
för rikligt förekommande arter med ökande bestånd och som flyger mer rätlinjigt under flyttningen. Många
vadare, tättingar och andfåglar ingår i gruppen av mindre känsliga flyttfåglar. Även fåglarnas flyghöjd under
flyttningen har betydelse för vilka risker de utsätts för. Flyghöjden, särskilt under flyttningen, beror på vindriktning och vindstyrka, då de flesta fåglar flyger betydligt högre i medvind än i motvind. Fåglar som flyttar i
medvind vistas högt ovanför alla vindkraftverk.
Största delen av de flyttande fågelarterna kan effektivt väja för vindkraftverk som kommer i deras väg, eller
flyga tillräcklig långt ifrån dem för att undvika kollisioner. Som väjningsfaktor i kollisionsmodeller har man
vanligen använt 0,95–0,97, vilket innebär att 95-97 % av fåglarna väjer för vindkraftverk som kommer i deras
väg och endast 5-3 % av fåglarna flyger genom vindkraftsområdet. I verkliga studier har det dock konstaterats
att upp till 98-99 % av fåglarna i praktiken väjer för kraftverken (bl.a. Desholm & Kahlert, 2006).
Känsliga flyttfåglar och kollisionsrisk
Den största delen av fåglarna väljer i allmänhet att flyga väster eller öster om projektområdet, eftersom
vindkraftsområdet utgör ett hinder. Man bör emellertid beakta att kustområdet i Kristinestad bildar en flaskhals som påverkar fåglarna. På grund av detta trängs många individer på ett begränsat område. Under de
intensivaste flyttperioderna när det är trångt i luftrummet kan det därför uppstå situationer då en större del
av fåglarna väljer att flyga igenom eller över projektområdet hellre än att väja åt sidan. Vid flygning på hög
höjd kan plötsliga väderförändringar tvinga ner fåglarna på lägre nivå. Detta ökar naturligtvis riskerna under
flytten.
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Flyttande fåglar anses generellt inte vara någon stor riskgrupp vid vindkraftsetablering, men i vissa områden
kan dödsfallen bli fler än vanligt på grund av flyttfåglarnas stora täthet. Kristinestad Norr är ett sådant område. Många arters huvudsakliga flyttstråk går precis väster om projektområdet och delvis också över det.
Kusten och riksväg 8 utgör ledlinjer i landskapet och styr många arters flyttning. Även åar och åkerfält styr
många arters flyttning. Störst risk för flyttande fåglar i projekt Kristinestad Norr föreligger för sångsvan, trana
och gäss. Flyttande havsörnar utgör en minoritet jämfört med andra observerade örnar. Kollisionsrisken för
havsörnar är betydligt högre i samband med häckning och födosök än vid flyttningen, därför behandlas inte
havsörnen i detta kapitel.
Att en fågel flyger genom de roterande rotorerna av ett vindkraftverk innebär inte att fågeln kolliderar med
rotorbladen. I själva verket kommer de flesta fåglar att klarar sig oskadda. Kollisioner inträffar dock och vindkraftsparken kommer sannolikt i någon mån att öka vuxendödligheten bland de arter som flyttar via vindkraftsparken. Enligt en svensk litteratursammanfattning är det observerade antalet fågelkollisioner i Europa
och Nordamerika i genomsnitt 2,3 fåglar per kraftverk och år (Rydell m.fl. 2012). I enlighet med dettta antas
uppskattningsvis högst 74 fåglar per år kollidera med kraftverken enligt projektalternativ 1 och 44 fåglar enligt projektalternativ 2. Detta värde gäller alla fågelrörelser på området under året, inte bara flyttande fåglar.
Som tididgare nämnts är det omöjligt att säkert förutspå hur fåglarna anpassar sina flyttstråk under projektets etablering. Ännu svårare blir det då ett stort antal stora vindparksprojekt planeras i närheten av projektområdet. Man kan ändå anta att i projektalternativ 2 flyger en stor del och i projektalternativ 1 en något
mindre del av fåglarna förbi projektområdet.
För de flesta känsliga arterna går de viktigaste flyttstråken närmare strandlinjen väster om projektområdet.
Flera talrika arter så som duvor och sångfåglar flyttar över projektområdet både vår och höst. Kollisionsrisken
och möjlig påverkan på populationsnivå är ändå mindre för dem (FCg 2014).
Störst kollisionsrisk för flyttande fåglar föreligger som sagt för stora arter som flyttar i stora mängder genom
projektområdet. Sådana arter är tranor, gäss, svanar och örnar. På grund av flyghöjden anses gåsen vara
känsligare för kollisioner än de andra arterna och sädgåspopulationen i Finland minskar. Därför kan möjliga
kollisioner vara skadliga på populationsnivå. Flyghöjden påverkas ändå kraftigt av väder- och vindförhållanden hos alla arter, därför är det inte ändamålsenligt att dra några allmänna slutsatser om kollisionsrisken.
Om fåglarna väljer att flyga genom projektområdet istället för att flyga runt det är kollisionsrisken tämligen
lika stor för gäss, svanar och tranor.
I samband med MKB-förfarandet i projekt Pjelax upptäcktes att sångsvanens flyttstråk hade sin tyngdpunkt
nära kusten väster om Pjelax (FCG 2014). Enligt uppföljningen i projekt Kristinestad Norr sågs sångsvanarnas
flyttstråk huvudsakligen gå längs Teuvanjoki ådal. Det finns alltså på båda sidor om projektområdet huvudsakliga flyttstråk som använts tidigare av sångsvanar. Svanepopulationerna har vuxit kraftigt i Finland och
därmed bedöms någon enstaka kollision inte ha några betydande konsekvenser för populationen.
Tranornas huvudsakliga flyttstråk gick våren 2013 klart öster om projektområdet. Något år kan det huvudsakliga flyttstråket med stor sannolikhet ändå gå över projektområdet. Tranornas flyghöjd ligger klart högre
än kollisionshöjden, så kollisionsrisken är inte så betydande. Även tranepopulationen har vuxit, så någon
enstaka kollision förväntas inte ha några betydande konsekvenser för populationen.
Majoriteten av gässen vek under vårflyttningen inåt mot fastlandet söder om projektområdet, en liten del av
gässen flyttar norrut i närheten av eller genom projektområdet. Hur många gäss som flyttar genom planeringsområdet hänger samman med på vilka av åkrarna söder och sydväst om projektområdet gässen rastar
på. En del av gässen använder Teuvanjoki ådal som flyttstråk och vid genomförandet av projektet kommer
sannolikt en stor del av gässen att byta till detta flyttstråk. De rastande gässens flyttstråk från södra delen av
projektområdet norrut utsätter i alla fall dessa gäss för kollisionsrisk.
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Rovfågelflyttningen är i allmänhet intensivast vid klart väder då det finns mera vertikala luftströmmar som
rovfåglarna kan utnyttja och sikten är god. Vid dåligt väder då kollisionsrisken är som störst flyttar rovfåglarna
i mycket mindre grad.
Även havsörnar flyttar över projektområdet, men antalet observationer var inte så stort. I projektområdet
finns inga klippor eller andra öppna, solbelysta områden, där uppåtstigande luftströmmar bildas. Örnarna
utnyttjar de vertikala luftströmmarna för att samla höjd. På grund av detta bedöms kollisionsrisken som liten
och konsekvenserna för flyttande örnar bli små.
I projektalternativ 1 byggs 32 vindkraftverk. Barriäreffekten är större, eftersom antalet kraftverk är flera och
eftersom vindkraftparken sträcker över en större yta. I samband med placeringsplaneringen har man inte
beaktat parkformens inverkan för flyttfåglar i lika hög grad som i alternativ 2. För fåglar som flyger väster
eller öster om projektområdet blir flygstråket något längre men inte så mycket att det skulle ha en negativ
inverkan eller att den totala flytttiden skulle bli längre.
I projektalternativ 2 byggs 19 kraftverk på ett så litet område som är rimligt med tanke på att man i parkens
form skall kunna beakta flyttfåglarna. Kollisionsrisken för genomflygande fåglar blir därmed betydligt mindre
än i alternativ 1. Den täta placeringen av kraftverk leder till att parken uppfattas som ett hinder. De flesta
fåglar kan därför flyga kring projektområdet i stället för genom det. Även i detta alternativ kommer de väjande fåglarnas flygsträcka att bli något längre.
Ändring av rastområden
Projekt Kristinestad Norr inverkar inte på fåglarnas möjlighet att fortsätta använda Kristinestads åkerområden som rastplatser. I Österbotten jagas gäss på rastplatserna och även om sädgåsen enligt rekommendationerna inte längre borde jagas kan jakten på andra gåsarter störa sädgåsen på rastplatserna.
Konsekvenser på populationsnivå
För de arter som bedöms vara extra känsliga (gås, sångsvan och trana) är det enbart sädgåsen som i dagens
läge har en negativ populationsökning (-3,4 % per år). Övriga arter har en tillväxt på ca 3-6 % per år (Österbottens förbund, 2013).
Konsekvenserna på populationsnivå blir mycket små för sångsvan, trana och gäss (bortsett från sädgås) på
grund av projekt Kristinestad Norr. Om 10 individer per art årligen kolliderar så är dödligheten på populationsnivå till följd av projektet 0,05-0,08 % per år. Samtliga arter är mycket talrika och även om fler individer
än väntat dödas av kollisioner så påverkas populationerna enbart genom en marginellt långsammare ökningstakt.
Beståndet av sädgås är idag minskande vilket innebär att tillkommande dödsfall ökar minskningstakten. Populationen är trots detta stor, med 20 000 individer. Sädgåsen är den gås som i störst utsträckning flyttar via
projektområdet. Trots detta blir påverkan på populationen även för sädgåsen liten. Även om så många som
20 sädgäss årligen skulle dödas till följd av projektet så omfattar denna påverkan enbart 0,1 % av populationen. Projektet bidrar därmed till minskningen av beståndet, men har knappast någon avgörande betydelse
för artens utveckling. Det är snarare andra faktorer som behöver adresseras för att komma till rätta med
populationens utveckling.
Natura-bedömning i etapplandskapsplan 2
Vid bedömningen av förnyelsebara energiformer i Österbotten i samband med uppgörandet av etapplandskapsplan 2 gjordes en Natura-bedömning, som i stor utsträckning täcker bl.a. flyttfåglarnas flyttstråk i Österbotten. Vindkraftsområdena har också bedömts ur ett flyttfågelperspektiv.
Enligt fågelutredningen som gjordes i samband med landskapsplanen har flyttstråken längs kusten i Österbotten en stor nationell betydelse för många fågelarter. Havet tvingar många landsfåglar till kusten under
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flyttningen och på motsvarande sett tvingas havsfåglar på fastlandet till strandlinjen. Fågelströmmarna är
som tätast på det öppna kustområdet och skärgården sprider flyttströmmarna över ett större område. På
fastlandet är fågeltätheten betydligt lägre redan på ett avstånd av tiotals kilometers från kusten.
I Natura-bedömningen finns kartor med uppgifter om hur flyttstråken för olika arter koncentreras. Av detta
kan man se att flera känsliga arter helt eller delvis flyttar över de landremsor som tillhör projektområdet.
Projektområdet ligger mitt i sångsvanarnas, tranornas och gässens huvudsakliga flyttstråk över Österbotten.
Enligt Natura-utredningens beräkningar kommer dödligheten på grund av kollisioner att vara störst för svanar och gäss (ca. 70-180 kollisioner per art och år) om alla planerade vindkraftverk byggs i regionen.
Övriga beräkningar i Natura-utredningen kan inte direkt användas enbart för bedömning av projekt Kristinestad Norr, eftersom ytan som projektet täcker och antalet kraftverk bara är en del av området Långmarken,
som ingår i planförslaget.
Enligt Natura-bedömningen i etapplandskapsplan 2 konstateras att när det gäller området Långmarken (projektområdet ingår alltså i det större vindkraftsområdet) är det de västra delarna av området närmast kusten
som är mest riskabla för flyttfåglarna. I Natura-bedömningen konstateras också att Långmarken är ett riskabelt område både för förekomsten av häckande fåglar (havsörn och fiskgjuse) och för förekomsten av många
stora arter under flyttningen. Båda havsörnsreviren, som på grund av vindkraftsprojekten bedöms överges,
finns inom Långmarkens influensområde. Inom området ligger ett fiskgjusrevir, som troligen också kommer
att överges ifall man inte lämnar ett tillräckligt skyddsavstånd. De västra delarna av Långmarken kommer på
basen av ovanstående att vara mest problematiska. Även riskerna för havsörnen kan bäst lindras genom att
beakta de områden med de högsta riskerna. Dit hör de västra delarna av Långmark, men inte de östra delarna
där projektområdet ligger.
Sammantagna konsekvenser med andra vindkraftsprojekt
Vid bedömningen av de sammantagna konsekvenserna har man särskilt granskat konsekvenserna för stora
flyttfågelarter som är känsliga för vindkraftsparkernas konsekvenser, såsom tranor, svanar, gäss och rovfåglar.
Vid bedömningen användes bl.a. miljökonsekvensbeskrivningen för vindkraftsprojekt Pjelax (FCG 2014) och
Natura-bedömningen i etapplandskapsplan 2 (Ramboll 2013). Flera vindparker vid samma flyttstråk kan leda
till sammantagna konsekvenser för flyttfåglar och fågelpopulationer. Konsekvenser berör främst möjliga kollisioner och ändring av flyttstråk. Ändring av flyttstråk kan i sin tur inverka på användningen av rastplatser.
Vindkraftspark Svalskulla samt de planerade vindkraftsprojekten Pjelax, Böle, Gamla Närpesvägen och Lappfjärd-Dagsmark ligger närmast Kristinestad Norr och kan orsaka de största sammantagna konsekvenserna.
Möjliga sammantagna konsekvenser har lindrats under MKB-förfarandet bl.a. genom att parkstorleken i alternativ 2 har minskats och formen ändrats, samt att man i Pjelax-projektets projektalternativ 2 har lämnat
en 2,5 kilometers flygkorridor mellan parkerna Pjelax och Svalskulla.
Denna flygkorridor kan vara för smal för exempelvis tranor och sångsvanar under våren. I så fall är dessa
fåglar tvungna att flyga runt eller över vindkraftsparkerna, vilket kan ha konsekvenser för deras eneriganvändning. Ett bra flyttstråk som fåglarna redan använder går längs Teuvanjoki ådal öster om Kristinestad Norr
(Figur 80). Inverkan på energiförbrukningen blir liten i jämförelse med hela flyttningen och den bedöms inte
ha betydande konsekvenser för fåglarnas överlevnad under flyttningen, speciellt då det i regionen finns tillräckligt med öppna åkerområden för födosök och rastning.
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Figur 80: Flygvägarnas förmodade anpassning efter pågående vindkraftsprojekt (FCG 2014).

Vindkraftsprojekten tillsammans ökar på kollisionsrisken för de fåglar som av någon anledning inte väjer för
vindkraftsområdena. Om de vindkraftsparker som anges i landskapsplanerna för Österbotten och Södra Österbotten förverkligas uppskattas grovt några hundra fåglar förolyckas per år på grund av kollisioner (Peltonen & Saarteenoja 2013, Tikkanen m.fl. 2013). Hur kollisionsdödligheten inverkar på populationsnivå beror
på arten, men även den högsta kollisionsdödligheten kommer knappast att ha någon betydande påverkan på
de flyttande arterna. Den största risken riktar sig mot sädgåsen, vars bestånd minskar i Finland.
Sammantagna konsekvenser kan också rikta sig mot den lokala fågelpopulationen främst på grund av barriäreffekter och kollisionsrisker. Stora rovfåglar (havsörn och fiskgjuse) som häckar i närheten av området är
speciellt utsatta, eftersom de inte alltid märker de roterande rotorbladen. För att minimera konsekvenserna
för dessa rovfåglar placeras kraftverken i alla projekt 1-2 kilometer från rovfågelbon. Kollisioner är i allmänhet
mycket ovanliga, om inte projekten placeras olämpligt på sådana områden som är speciellt populära hos
dessa rovfåglar.
På vindkraftsområdena Pjelax, Böle och Kristinestad Norr förekommer en måttlig hönsfågelstam. De sammanlagda konsekvenserna kan närmast gälla tjädern, som anses vara mest känslig för förändringar. På projektområdet Kristinestad Norr påträffas tjäder, men några säkra spelplatser för tjäder hittades inte i samband
med fågelutredningen. Spelplatser finns dock på andra projektområden och projekten kan tillsammans försvaga tjäderbeståndet om inte spelplatserna tas i beaktande. Åtgärder inom skogsbruket har emellertid
större påverkan på områdets tjäderbestånd (FCG 2014).
I projektalternativ 2 byggs det klart färre vindkraftverk på ett så litet område som är rimligt med tanke på att
man i parkens form skall kunna beakta flyttfåglarna. För de fåglar som flyger genom projektområdet är kollisionsrisken betydligt mindre än i alternativ 1 och de sammantagna konsekvenserna är därmed mindre.
14.5.5 Konsekvenser av kraftledningen
På de planerade kraftlednings-/kabelrutterna finns ingenting som tyder på stora rovfåglars eller andra värdefulla arters häckning. Därmed bedöms inga betydande negativa konsekvenser uppstå för fåglarna.
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14.5.6 Konsekvenser av att projektet inte genomförs
Ifall vindkraftsparken inte byggs uppstår heller inte några konsekvenser för områdets fågelfauna. De häckande fåglarna utsätts inte för ljud eller skugga, naturtyperna förändras inte och kollisionsrisk förekommer
inte. Andra faktorer, som fram för allt skogsbruket, påverkar dock fortfarande fågelfaunan. Förverkligandet
av projektet förbättrar nödvändigtvis inte de hotade arternas bevarande. Huggning av värdefulla skogar, dikning av våtmarker och fragmentering av terrängen kan ha en stor betydelse för levnadsförhållandena i projektområdet.
Även om projektet Kristinestad Norr inte förverkligas är det mycket troligt att andra vindkraftsparker byggs i
Kristinestad med omnejd. Dessa kommer att förorsaka flyttfåglars kollisioner och i viss mån att förändra de
nuvarande flygrutterna. Negativa konsekvenser för fåglar som flyttar över området kan därmed inte uteslutas.
14.5.7

Skyddsåtgärder

14.5.7.1
Häckande fåglar
Vid utformandet av båda projektalternativen har man beaktat tillräckligt avstånd till fiskgjusens och havsörnens kända bon. Vindkraftverkens placering har i båda alternativen även gjorts på så sätt, att hotade och
speciellt skyddsvärda arter utsätts för så liten störning som möjligt. Detta garanteras även på så sätt, att
redan existerande vägar utnyttjas så mycket som möjligt.
14.5.7.2
Flyttfåglar
I projektalternativ 2 har flera åtgärder för att skydda den flyttande fågelfaunan inkluderats. I detta alternativs
layoutplanering har man strävat till en långsmal nordost-sydvästriktad projektform som bildar ett så litet
hinder som möjligt för de flyttande fåglarna, och som fåglarna kan undvika med så liten möda som möjligt.
Vindkraftverken har även placerats så långt från Teuvanjoki ådal som möjligt, då denna styr många fåglars
flyttning.
Konsekvenserna för flyttfågelpopulationer och speciellt kumulativa konsekvenser är mycket svåra att bedöma. Eftersom bedömningen innehåller många osäkerhetsfaktorer är det viktigt att konsekvenserna följs
upp. Ett uppföljningsprogram bör etableras, enligt vilket man regelbundet undersöker fågelolyckor som förorsakas av projektet. Uppföljningen bör beröra både häckande och flyttande fåglar. Om man efter 3-4 års
uppföljning konstaterar ohållbart höga dödssiffror hos hotade eller känsliga arter, bör ett radarbaserat
skyddssystems installation i efterhand övervakas tillsammans med kontaktmyndigheten.
I den teknik som finns tillgänlig för skydd av fåglar då man bygger vindkraftverk ingår flera lösningar, med
vilka man med hjälp av radar upptäcker de stora fågelflockar som på kollisionskurs är på väg mot vindkraftverket. Det finns även lösningar med vilkas hjälp man kan skrämma bort fåglarna, eller stoppa vindkraftverken för att förhindra kollisionsolyckor.
14.6 Flygekorre
14.6.1 Konsekvensmekanismer
Flygekorren är en av de djurgrupper som är särskilt känslig för byggprojekt i skogslandskap. Arten är upptagen
i bilaga IV (a) till EU:s habitatdirektiv. Det är därmed förbjudet att förstöra eller försämra deras förökningsoch rastplatser enligt 49§ naturvårdslagen.
Det finns inga forskningsrön som visar hur flygekorrar påverkas av vindkraft då de områden där flygekorren
lever inte tidigare har varit föremål för storskalig vindkraftsutbyggnad. Byggandet av vägar, kranplatser och
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