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11.2 Utgångsdata och metoder
Konsekvenserna för jordmånen och berggrunden
under anläggningen av
vindkraftsparken bedöms av en expert som konsekvenser av markberedningsåtgärder
utifrån en beskrivning av de vägar som behövs för projektet och av konstruktionernas
fundament. Utredningen av konsekvenserna under driften omfattar eventuella risker för
oljeläckage från servicemaskiner.
Projektområdets
jordmån
och
berggrund
utreddes
utifrån
Geologiska
forskningscentralens geografiska informationsmaterial (GTK 2013a & GTK 2013b).
Uppgifterna om topografin erhölls i höjdmaterialet i Lantmäteriverkets terrängdatabas
(Lantmäteriverket 2013) och jordytans former modellerades utifrån höjdkurvor med
programmet ArcGIS.
I konsekvensbedömningen granskats möjliga konsekvenser av sura sulfatjordar för
jordmånen och vattendragen som finns i projektområdet och i dess omgivning.
Uppgifterna om sura sulfatjordarna erhölls i Geologiska forskningscentralens (2014)
databas.
Konsekvenserna för berggrund och jordmån bedöms av planerare, geograf FM Kristina
Salomaa från FCG Design och planering Ab.
11.3 Nuläge
Vindparksområdet hör till den svekofenniska skifferzonen i Österbotten, som uppstod
för cirka 1 900 miljoner år sedan. Berggrunden på projektområdet består av
glimmergnejs som är en metamorfos bergart. I de västra och nordvästra delarna av
projektområdet finns även förekomster av granit, gabbro, granodiorit och pegmatit.
(GTK 2013a)
Den vanligaste jordarten som täcker berggrunden i Österbotten är morän. Jordmånen
på Molpe-Petalax projektområde består till största delen av blandade fraktioner av sten
och myrmarkerna består av torv. I nordväst finns ett litet bergsområde och i sydväst
finns ett vattenområde.
Sura sulfatjordar förekommer längs med Finlands kust inåt mot landet längs med den
linjen som i forna tider uppgjort kusten till Litorina havet. I Österbotten förekommer
sura sulfatjordar i huvudsak på områden belägna under 60 m.ö.h (Österbottens
förbund 2010). Molpe-Petalax projektområde är i sin helhet beläget inom denna
kustremsa. Geologiska forskningscentralen (GTK) har inlett karteringen av sura
sulfatjordar och gjort en preliminär tolkning av var det på kusten kan finnas dessa
jordar. Den preliminära tolkningen är gjord i en skala på 1:1 000 000, vilket betyder att
den inte är så noggrann för en granskning på lokal nivå. Den preliminära tolkningen har
uppgjorts genom att granska jordmåns-, berggrunds-, torv-, och höjddata samt
geofysikalisk data. (GTK 2014)
11.4 Konsekvenser av vindkraftsparken
Vindkraftparkens konsekvenser för jord- och berggrunden anses vara små i alla
alternativen.
På vindparksområdet finns inga värdefulla eller skyddade bergsområden som skulle
kunna utsättas för konsekvenser.
På basen av visuell granskning under terrängbesök sommaren 2013 vid samtliga
byggplatser
kommer
fundamenten
att
högst
troligen
byggas
som
gravitationsfundament utan omfattande sprängningsarbeten, vilken gör den negativa
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konsekvensen liten. Konsekvenserna för jord- och berggrunden bedöms dock vara
irreversibla och direkta men inte sällsynt känsliga.
Enligt den preliminära tolkningen som uppgjorts på GTK har Molpe-Petalax
projektområde klassats som ett område där sannolikheten för förekomst av sura
sulfatjordar är mycket liten, förutom vid två mindre områden där sannolikheten för
förekomst är måttlig (Figur 11.1). Dessa områden finns i de norra och södra delarna av
projektområdet, vid Långträskmossen och Dermossen. De områden där man enligt den
preliminära tolkningen kan anta att det förekommer sura sulfatjordar är mossar, som
ur geoteknisk synvinkel inte är passande för placering av vindkraftverk. Inga
konstruktioner har planerats på områden där det förekommer en måttlig sannolikhet
för sura sulfatjordar. Därmed är det mycket osannolikt att det under markarbeten på
området orsakas negativa konsekvenser för jordmånen eller vattendragen genom
försurning eller urlakning av metaller i något av projektalternativen.

Figur 11.1. Enligt primärtolkningen av förekomsten av sura sulfatjordar kan man
konstatera att det på projektområdet för Molpe-Petalax vindkraftpark är mycket
osannolikt att det förekommer sura sulfatjordar.

Efter anläggningen, dvs. när vindkraftsparken är i drift, orsakas inga konsekvenser för
jordmånen och berggrunden och därför anses konsekvenserna vara kortvariga. Under
servicen av kraftverken hanteras maskinolja och andra kemikalier, men risken för
oljeläckage är obetydlig. Konsekvenserna för jord- och berggrunden anses vara lokala
eftersom de gränsas till projektområdet och de områden som blir uppbyggda.
11.5 Lindring av konsekvenserna
Vindkraftsparkens konsekvenser för jord- och berggrunden har minimerats genom att
utnyttja områdets befintliga vägnät i mån av möjlighet. När kraftverksleverantören till
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projektets valt är det dock skäl att optimera vindkraftsparkens tekniska lösningar, t.ex.
genom servicevägarnas och vindkraftverkens noggranna placeringar och avvägningar.
11.6 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Storleken av de konsekvenser som vindkraftsparken medför för jordmånen och
berggrunden beror speciellt på det valda anläggningssättet, som väljs utifrån de
geologiska undersökningarna. Jordmånen och berggrunden på vindkraftverkens
anläggningsplatser har ännu inte noggrant utretts. Vindkraftsleverantören är inte
bestämd, vilket betyder att konsekvenserna för byggandet av fundamenten inte kan
detaljplaneras detta skede.
12 YT- OCH GRUNDVATTEN
12.1 Konsekvensmekanismer
12.1.1 Ytvatten
I anslutning till byggandet av vindkraftverkens fundament, vägar och jordkablar kan
indirekta olägenheter för ytvattnen förorsakas i närliggande områden. Avlägsnandet av
ytjorden under byggarbetet ökar tillfälligt erosionen av den schaktade jorden, vilket kan
öka avrinningen och sedimentbelastningen i vattendragen.
12.1.2 Grundvatten
Grävarbeten som utförs i anslutning till anläggning av vindkraftverk, vägar och kablar
på grundvattenområde kan påverka grundvattnets kvalitet och mängd. Sannolikheten
för att konsekvensen förverkligas och konsekvensens betydelse beror bland annat på
hur nära markytan grundvattenytan ligger och på huruvida grundvattnet står under
tryck eller inte.
12.2 Utgångsdata och metoder
Vindkraftparkens konsekvenser för yt- och grundvattnet har utvärderats utifrån
kartmaterial och uppgifter som fås från miljöförvaltningens miljöinformationssystem
(miljöförvaltningens karttjänst Hertta 2013).
I samband med naturutredningar utreddes ifall på området finns småvatten som är
värdefulla i naturvårdshänseende eller ur fiskeriekonomisk synpunkt eller småvatten
som är skyddade med stöd av vattenlagen. Kartläggningen av källorna gjordes i
samband med utredningen av befintliga uppgifter om grundvattnet och terrängbesök i
samband med naturutredningar.
Det material som används i vindkraftverkens konstruktioner innehåller inga skadliga
komponenter som löser sig i vatten, och för deras del utfördes ingen granskning.
Riskerna i anslutning till bränslen och eventuella andra kemikalier som används på
arbetsmaskinerna bedöms separat i avsnittet om miljörisker.
I konsekvensbedömningen har granskats möjliga konsekvenser av sura sulfatjordar för
jordmånen och vattendragen som finns i projektområdet och i dess omgivning.
Konsekvenserna av sura sulfatjordar för vattendragen har bedömts i samband med
berggrund och jordmån (kapitel 11). Uppgifterna om sura sulfatjordarna erhölls i
Geologiska forskningscentralens (2014) databas.
Konsekvenserna för yt- och grundvattnet bedöms av planerare, geograf FM Kristina
Salomaa från FCG Design och planering Ab.
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12.3 Nuläge
12.3.1 Ytvatten
Projektområdet hör till huvudavrinningsområdet Bottenhavets kustområde (83).
Avrinningsområdena i regionen har sina utloppspunkter vid kusten. (OIVA, 2013)
Vid inventeringen av naturtyper på området avgränsades Stenträsket i de sydvästra
delarna av projektområdet som en annan värdefull naturtyp. Enligt utgångsmaterialet
och terrängutredningarna hittades inga övriga sjöar och vattendrag som är värdefulla
eller skyddade med tanke på naturskyddet, fiskerihushållningen eller vattenlagen på
projektområdet.
På projektområdet finns en del bäckar och småvatten och området är utdikat för
skogsbrukets behov. På projektområdet finns två större mossar, Långträskmossen i
norr och Dermossen i syd (Figur 12.1 och Figur 12.2). Långträskmossen är en
sumpmark som vid naturinventeringen har klassats som ett objekt som fyller kraven i
Skogslagen 10§. Det avgränsade området är cirka 36 hektar stort. Objektet har
klassats som lokalt värdefullt objekt (klass 4). Långträskmossens utkanter är dikade
och mossen är belägen vid gränsen av tre avrinningsområden; Porsbäckens
avrinningsområde, Strömsbäckens avrinningsområde och mellanområdet 83V113.
Dermossen har även klassats som ett objekt som fyller kraven i Skogslagen 10§ och
som är lokalt värdefullt (klass 4). Dermossen är en outdikad öppen mosse på vilken det
i mittersta områdena finns två mindre holmar med moskog. Området som har
avgränsats i biotoputredningarna är cirka 50 ha stort. Söder och väster om objektet har
man dikat ut marken. Dermossen är belägen på Petalaxåns avrinningsområde, förutom
till de nordostliga delarna som är belägna på Strömsbäckens avrinningsområde.

Figur 12.1 och Figur 12.2. Långträskmossen i projektområdets nordliga delar och
Dermossen i projektområdets sydostliga delar är klassade som lokalt värdefulla (klass
4) och möjliga objekt i enlighet med skogslagen 10§.

Det största träsket på projektområdet är Stenträsket i sydväst. Stenträsket är 1,6 ha
stort och från träsket flyter Stenträskdiket mot mitten av projektområdet. Vid
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biotopinventeringarna på projektområdet har Stenträsket och omkringliggande mosse
klassats som ett annat naturskyddsmässigt värdefullt område (klass 5).
Strömsbäcken finns i de norra delarna av projektområdet och rinner mot norr. I de
sydöstra delarna vid gränsen av projektområdet finns Simonsträskbäcken som flyter
mot ost och strålar samman med Uggelkärrbäcken. Alla bäckar på projektområdet har i
något skede utgrävts och det finns inga bäckar är i naturtillstånd. Norr om
Simonsträskbäcken finns tre mindre småvatten. I de södra delarna av projektområdet
finns vattengropar samt ett litet öppet vatten.
Ytterom projektområdet, genom Petalax by, flyter Petalaxån som mynnar ut i
Österfjärden (MTK 2013).
12.3.2 Grundvatten
Projektområdet för Molpe-Petalax vindkraftspark överlappar tre grundvattenområden.
Dessa är Källorna (1047552) i de södra delarna av projektområdet, Molpe (1028003) i
de västra delarna av området samt Vägvik (1028051) och Strömsören (1047501) i de
norra delarna (Figur 12.3). (OIVA 2013)
Grundvattenområdet Källorna är i sin helhet beläget på projektområdet. Källorna
klassas som ett grundvattenområde som är viktigt för vattenanskaffningen.
Grundvattenområdet är cirka 95 ha stort och dess egentliga vattenupptagningsområde
är cirka 47 ha. Enligt uppskattning bildas cirka 200 m3 grundvatten per dag.
Grundvattenområdet Molpe finns delvis innanför projektområdet och är även det
klassat som ett grundvattenområde som är viktigt för vattenanskaffningen. Molpe
grundvattenområde är cirka 34 ha stort, varav cirka 18 ha finns på projektområdet.
Grundvattenområdet är beläget under Strandvägen, som korsar grundvattenområdet i
sydvästlig-nordostlig riktning. Enligt uppskattning bildas cirka 100 m3 grundvatten per
dag.
De grundvattenområden som finns norr om projektområdet, Vägvik och Strömsören, är
belägna helt intill varandra. Båda grundvattenområdena är klassade som viktiga för
vattenanskaffningen. Vägvik grundvattenområde är i sin helhet cirka 192 ha stort och
dess bildningsområde är 148 ha, varav cirka 50 ha respektive cirka 29 ha finns innanför
projektområdet. Enligt uppskattning bildas cirka 500 m3 grundvatten per dag.
Strömsören grundvattenområde är beläget på östra sidan av Vägvik och finns i sin
helhet ytterom projektområdet. Strömsören hör till samma klass som de andra
grundvattenområdena i närheten av projektområdet. Grundvattenområdet är ungefär
172 ha stort och dess vattenupptagningsområde är cirka 101 ha. Enligt uppskattning
bildas cirka 400 m3 grundvatten per dag. Strandvägen löper även genom dessa
grundvattenområden, i väst-östlig rikning.
På projektområdet finns det en brunn i samband med Källorna grundvattenområde.
(Hertta 2013).
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Figur 12.3. Grundvattenområden på projektområdet och i dess närhet.

12.4 Konsekvenser av vindkraftparken
12.4.1 Ytvatten
Vindkraftparkens konsekvenser för ytvattnet anses vara små och förändringar i
vattenhushållningen bedöms inte orsakas för värdefulla naturobjekt på området.
Ytvattnen i vindkraftsparken utsätts för konsekvenser endast under anläggningen av
kraftverken, vägarna och elstationen. Under byggåtgärderna avlägsnas ytjorden, vilket
kan öka avrinningen och sedimentbelastningen i vattendragen och därför anses
konsekvenserna
vara
direkta.
Konsekvensen
av
den
eventuellt
ökade
sedimentbelastningen är dock mycket kortvarig vid varje kraftverk och orsakar ingen
permanent skada.
Vindkraftparkens konstruktioner är placerade på tre avrinningsområden i alternativ 1
och 2 och på två avrinningsområden i alternativ 3. Då man bygger vindkraftparken
förvandlas kraftverkens uppställningsytor och servicevägar från genomtränglig markyta
till ogenomtränglig. Strömsbäckens avrinningsområde är 617 ha, Petalax ås
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avrinningsområde är 9 616 ha och Porsbäckens avrinningsområde är 1 175 ha. I
alternativ 1 uppgår de ogenomträngbara ytorna till 14,3 ha (2,3 %) på Strömsbäckens
avrinningsområde, till 7,7 ha (<0,01 %) på Petalax ås avrinningsområde och till 20 ha
(1,7 %) på Porsbäckens avrinningsområde. I alternativ 2 uppgår de ogenomträngliga
ytorna till respektive 11,9 ha (1,9 %), 4,3 ha (<0,01 %) och 18,8 ha (1,6 %). I
alternativ 3 uppgår de ytor som blir ogenomträngliga på Petalaxåns avrinningsområde
till 4,05 ha (<0,01 %) och på Porsbäckens avrinningsområde till 19,95 ha (1,7 %).
Andelarna som vindkraftparkens konstruktioner uppgår till är i alla alternativen
marginella och bedöms inte ha betydande konsekvenser för den totala mängden
ytvatten som absorberas i marken.

Figur 12.4. Långträskmossen i förhållande till vindkraftparkens konstruktioner i de
olika genomförandealternativen.

I alternativ 1 har vindkraftverk placerats som närmast på 285 m från avgränsningen av
det lokalt värdefulla objektet Långträskmossen, i alternativ 2 på 450 m avstånd och i
alternativ 3 på 350 m avstånd (Figur 12.4). Objektets omgivning har dikats.
Avrinningsområdena som Långträskmossen är belägen på har sina utloppspunkter vid
Vägviken i nordost och vid Söderifjärden i väst. På basen av höjdförhållanden i
närheten av objektet är området flackt och sluttar svagt mot kusten i norr. Dikningarna
omkring objektet löper söderut och västerut och förenas med Pörsbäcken samt norrut
mot Kackursdiket.
Dermossen är beläget på det relativt stora avrinningsområdet Petalax å, vars
utloppspunkter är belägna vid Petalax åmynning nordost om projektområdet. En
mindre del av objektet är beläget på Strömsbäckens avrinningsområde som även har
sin utloppspunkt nordost om projektområdet. Dermossen är belägen i en liten svacka.
Norr om Dermossen löper en befintlig skogsväg. Områdena väster och söder om
objektet har dikats och dikningarna riktas mot syd, sydost och norr. Som närmast
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beläget objektet finns kraftverk nr. 14 i alt 1 och kraftverk nr. 13 i alt 2. I alternativ 3
är avståndet till närmaste konstruktioner 570 m (Figur 12.5). Små förändringar i
ytavrinningen har inga konsekvenser för värdeobjektet.

Figur 12.5. Dermossen i de sydostliga delarna av projektområdet har klassats som ett
lokalt värdefullt objekt.

Stenträsket är beläget i de sydvästra delarna av Porsbäckens avrinningsområde, vars
utloppspunkt är vid Söderifjärden väster om projektområdet (Figur 12.6). Vid
Stenträskets närhet sluttar markytan svagt in mot projektområdet och avrinningen
riktas mot nordost. Skogsmarken omkring Stenträsket är utdikad på ett större område.
Stenträsket har klassats som ett annat naturskyddsmässigt värdefullt område. Små
förändringar i ytavrinningen har inga konsekvenser för värdeobjektet.
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Figur 12.6. Stenträsket är beläget i de sydvästra delarna av projektområdet. En ny
serviceväg har planerats sydost om objektet i alla alternativ.

Kraftverk eller servicevägar har inte i placerats på skyddsvärda objekt i något av
alternativen. I den fortsatta planeringen är det skäl att beakta avrinningsriktningarna
och dikningarna vid Långträskmossen, Dermossen och Stenträsket genom att bygga
vägtrummor under vägarna. Då förändras inte avrinningsriktningarna. Byggandet av
vindkraftsparken bedöms således inte orsaka några konsekvenser för objektens
skyddsvärden.
Under servicen av kraftverken hanteras maskinolja och andra kemikalier, men
konsekvenserna för vattendragen av underhållet anses vara obetydliga och lokala.
12.4.2 Grundvatten
Vindkraftparken
bedöms
inte
medföra
betydande
konsekvenser
för
grundvattenområdena. Grundvattenområdena har tagits i beaktande redan i den
preliminära tekniska planeringen och inga kraftverk eller servicevägar har placerats på
grundvattenområdena.
I alternativ 1 och 2 har man placerat ett vindkraftverk precis intill grundvattenområdet
Källorna. Dessutom löper en ny serviceväg precis intill grundvattenområdets gräns i
alternativ 1. I alternativ 3 har man placerat det närmaste kraftverket på 150 m från
grundvattenområdet. Den nya infartsvägen till projektområdet som man planerat i
sydväst löper som närmast på ett avstånd av 50 m från grundvattenområdet. Denna
serviceväg har samma placering i alla tre alternativen. På grundvattenområdet Källorna
finns ett vattentag. Eftersom vindkraftparkens konstruktioner inte är planerade i
vattentagets närhet och inte heller på det egentliga bildningsområdet för grundvatten,
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Figur 12.7. Vindkraftparkens konstruktioner i de olika genomförandealternativen i
förhållande till Källorna grundvattenområde.

Vid grundvattenområdena Vägvik, Strömsören och Molpe är avståndet till planerade
vindkraftverk som närmast 470 m i alternativ 1, 670 m i alternativ 2 och 700 m i
alternativ 3. Strömsören är belägen under Strandvägen och en befintlig skogsbilväg
som löper från Gålören in mot projektområdet. Den befintliga skogsbilvägen kommer
inte att utnyttjas som serviceväg för det området som löper ovan grundvattenområdet.
Därmed riktas inga konsekvenser mot grundvattenområdena Vägvik, Strömsören och
Molpe.
Urlakning av skadliga ämnen från betong har även lyfts fram som en möjlig skadlig
konsekvens för grundvatten. I samband med vindkraftparkens anläggning används
betong vid kraftverkens fundament. Urlakningstestrapporter (bl.a. Cementa 2014) visar
att lakade mängder i såväl skak- som kolonntest (EN 12457-3 och SS-CEN/TS 14405)
är lägre än de som är maximala värden för att ett avfall ska anses som inert (d.v.s.
reaktionströg). Risken för att krossad betong lakar ut metaller i oönskad mängd kan
därför anses liten. Enligt Joakim Ingves, verkställande direktör för Kristinestads vatten,
är betong ett mycket vanligt material som används i grundvattenbassänger samt
brunnar (muntlig information). I samband med dessa användningsformer har man inte
konstaterat att urlakning skulle orsaka negativa konsekvenser för grundvattnets
kvalitet. Vindkraftverkens betongfundament bedöms därmed inte orsaka urlakning av
skadliga ämnen som kunder inverka negativt på grundvattnets kvalitet.
Eftersom projektområdet är skogsmark i ekonomibruk finns det inte bosättning på
området och därmed är det inte heller troligt att det finns hushållsbrunnar där.
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12.5 Lindring av konsekvenserna
Vindkraftparkens konsekvenser för yt- och grundvatten kan i byggnadsskedet lindras
genom att optimera vindkraftparkens tekniska lösningar, t.ex. genom servicevägarnas
och vindkraftverkens noggranna placeringar samt med val av deras optimala
anläggningssätt. Servicevägarna kan förses med vägtrummor för att möjliggöra att
ytavrinningen på området bibehålls.
Konsekvenserna för ytvatten kan i anläggningskedet minimeras genom att söndra
jordytan i minsta mån, speciellt i närheten av vattendrag.
12.6 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Projektets
konsekvenser
för
ytvattnet
består
närmast
av
partikeloch
näringsämnesbelastning på vattendragen. Avrinningens mängd påverkar väsentligt på
belastningens storlek. Väderleksförhållandena under anläggningstiden kan inte
förutses, vilket försvårar bedömningen av belastningens storlek.
Enstaka brunnar i projektområdets näromgivning har inte karterats.
13 VEGETATION
13.1 Konsekvensmekanismer
Vindkraftsprojektets viktigaste konsekvenser för vegetationen på vindkraftverkens
förläggningsplatser uppstår under anläggningsskedet. Konsekvenser uppstår i huvudsak
genom röjning av skogen och avlägsnande av ytjorden på de platser där servicevägar
och kraftverkens fundament ska byggas. Beroende på de olika arternas känslighet för
slitage, orsakar vistelse i området under anläggningstiden förändringar även på
områden som ligger utanför de egentliga byggområdena. Konsekvenserna varierar
beroende på naturtyp. Exempelvis är torra lavhällar, lavhedar och frodiga lundar
känsligast för slitage. De beständigaste skogstyperna är lundartade moar samt moar av
blåbärs- och lingontyp.
Vindkraftverken och servicevägarna skapar en bestående zon av kanteffekter på de
omgivande skogsområdena. Kanteffekten kan ändra förhållandena i skogen, vilket leder
till att artsammansättningen ändras. Kanteffektområdet är för florans del några meter
eller högst 10–15 meter brett.
Byggandet av servicevägar och vindkraftverkens fundament kan även orsaka lokala
förändringar i projektområdets vattenhushållning, varvid den packning av jordlagren
och de förändringar i ytavrinningen som byggandet orsakar även kan påverka
naturtyper som ligger i den omedelbara närheten av byggområdena.
13.2 Utgångsdata och metoder
Utgångsdata om vegetationen i projektområdet samlas in från miljöförvaltningens
databas över arter, från Corine 2006 samt genom att granska projektområdets
topografi och andra egenskaper med hjälp av grundkartor och flygbilder.
Växtligheten och naturtyperna inventerades i juni och i september 2013 under 4 dagar i
terrängen. Med stöd av bakgrundsuppgifterna och analysen av kart- och flygbilderna
inriktades inventeringen på utvalda objekt samt på områdena för vindkraftsverken. Vid
terränginventeringarna koncentrerade man sig på att lokalisera följande objekt som är
betydande för naturens mångfald:


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

Utifrån inventeringen av växtligheten och naturtyperna uppgjordes en översiktlig
beskrivning av växtligheten i området. Beskrivningen omfattar t.ex. växtplatstyperna
för skogarna i byggområdet och deras behandlingsgrad. Växtarterna beskrivs mer
ingående för de objekt som betyder mest för naturens mångfald, t.ex. närliggande
myrar, rikkärr eller frodiga kärr samt vindkraftverkens byggplatser och servicevägar.
Den person som utförde terränginventeringen är kompetent att observera alla
naturtyper, växtarter, djurarter och häckande fågelarter, vilket innebär att den
sammantagna satsningen på terrängarbetet ger det mest heltäckande underlaget som
kan användas vid bedömningen. Vid konsekvensbedömningen bedöms huruvida
projektet försämrar bevarandet av värdefulla växtlighets- och naturobjekt i
projektområdet eller i dess närhet.
Naturinventeringarna stöder sig på klassificeringen av hotade naturtyper samt den
allmänna växtplatsklassificeringen.
Konsekvenserna för vegetationen har bedömts av biolog, FM Marja Nuottajärvi från FCG
Design och planering Ab.
13.3 Nuläge
13.3.1 Allmän beskrivning av vindparksområdet
Projektområdet hör till den sydboreala vegetationszonen på den Österbottniska kusten
och till Södra Österbotten i den biogeografiska indelningen. Projektområdet är till sin
terräng och även till sina andra naturomständigheter en ganska jämn helhet. Den
största
delen
av
området
är
effektivt
bearbetat
ekonomiskogsområde.
Ekonomiskogsområdet alterneras av myrområdena Långträskmossen och Dermossen,
några mindre åkerområden och de frodiga skogsmönster som uppstått vid åkrarnas
kanter.
Skogarna
på
området
är
unga
och
växande
och
den
dominerande
skogsvegetationstypen är färsk barrmoskog av blåbärstyp vars dominerande trädart är
tall och gran. På de högre terrängområdena är skogsvegetationstypen torr tallmoskog
av lingontyp. I de färska moskogarna domineras det nedre växtlighetslagret av
blåbärsris. De torra moskogarnas lägre växtlighetslager består av lingonris men är på
grund av skogsbruket på flera ställen gräsbundet. En del av de unga skogarna är
övertäta och det nedre växtlighetslagret är därför mycket knappt. I de norra delarna av
projektområdet är moskogarna ställvis stenigare.
De låglänta områdena på projektområdet är på flera ställen sumpaktiga. Även nästan
alla mindre skogsmark- och sumpmarksmönster är dikade. Då jordmånen har torkat
har de ursprungliga arterna långt ersatts med arter som är typiska för moskogar. Av de
större myrarna som finns på området är Storsjöträsket, Källmossen, Rudkällmossen
och Långträsket mest utdikade. Dessa utdikade områdenas naturtillstånd har klart
förändrats och är torra rismyrar och torvmoskogar. På dessa förändrade myrmarker
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liknar trädbeståndet tall- och granskogarna i ekonomiskogarna och de områden som
möjligen ursprungligen har varit trädlösa eller trädfattiga myrmarker har beskogats.
I de centrala och outdikade delarna av Långträskmossen och Dermossen har myrtyper
som är nära naturtillstånd bevarats. Dessa områden är trädfattiga och öppna
myrområden och har klassats som värdefulla naturobjekt. Myrnaturtypernas
vattenhushållning i dessa områden har till viss mån förändrats på grund av dikningarna
som har utförts i omgivningen, men återspeglar den bästa och mångsidigaste myrnatur
på lokal och regional nivå.
Det enda vattendraget på projektområdet är sjön Lillträsket, som även har klassats
som ett värdefullt naturobjekt. På projektområdet finns det mycket moss- och
skogsdiken, men inte alls bäckar eller rännilar som är i naturtillstånd eller i ett nära
liknande naturtillstånd. För naturens mångfald är även till projektområdet angränsande
vattendrag, Stenträsket, viktigt. Träsket upprätthåller ett mångsidigt artbestånd på
projektområdet.
Skogsmiljöernas naturskyddsmässiga värden finns på de lundartade moskogsområdena
som har besparats vid avverkningarna och som är vegetationsmässigt mångsidiga. I
dessa skogsmarker och myrmarker är artrikedomen och den potentiella mängden
värdefulla arter som högst. På de äldre skogsmönstren finns det grova träd och
mångsidigt med liggande och stående murkna träd, vilka är viktiga för fågelbeståndet,
mossarterna, tickorna och insekterna i gamla skogar. Den förekomst av flygekorre som
observerades utanför projektområdet är belägen på ett äldre skogsområde i likhet med
dessa.
Enligt statens miljöförvaltnings databas över arter (Eliölajit-tietojärjestelmä UHEX) har
inga hotade eller nära hotade arter observerats på projektområdet. Miljön i de områden
där man har planerat placera vindkraftverken samt de områden där planerade
servicevägar och jordkablar ska placeras består till största delen av för området vanliga
och typiska moskogar och av unga ekonomiskogar. Det yngre trädeståndet är
oförtunnat på många ställen och därför dominerar snårskogar på området.
13.3.2 Värdefulla naturtyper och naturobjekt
I projektområdet finns inga Natura 2000-områden, skyddsområden eller objekt som
ingår i riksomfattande naturskyddsprogram, naturskyddsområden, skyddade naturtyper
eller naturminnesmärken.
Nordost om projektområdet som närmast på cirka 600 meters avstånd finns
Naturaområdet Petalax åmynning (FI0800054).
I samband med naturutredningarna som gjordes sommaren 2013 observerades inga
enligt 29 § i naturvårdslagen värdefulla naturtyper på vindparksområdet. I
naturutredningen inventerades dock värdefulla naturobjekt på regional och lokal nivå
samt andra naturskyddsmässigt värdefulla objekt (Figur 13.2). Lokalt värdefulla objekt
omfattar objekt som enligt skoglagen särskilt viktiga livsmiljöer (§ 10), skyddsvärda
områden som ingår i general- och detaljplaner, lokalt hotade och sällsynta arter samt
andra lokalt sällsynta och värdefulla naturområden. Andra värdefulla naturobjekt är
naturtyper som har en betydande biologisk mångfald, exempelvis större
sammanhängande biotoper eller livsmiljöer med naturvärden samt ekologiska
korridorer.
1. Objektet är av Skogscentralen avgränsad viktig livsmiljö som har skyddats på basen
av skogslagen 10§. Objektet är en moskogsö som är belägen i mitten av en
outdikad mosse. Myrmarken omkring objektet är i naturtillstånd. Tall är den
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huvudsakliga trädarten och kalhygge samt skogsbruksåtgärder har begränsats.
Områdets storlek är ca 0,2 km2.
2. Objektet är av Skogscentralen avgränsad viktig livsmiljö som har skyddats på basen
av skogslagen 10§. Objektet är en moskogsö som är belägen i mitten av en
outdikad mosse. Marken är mellangrov till grov och outdikad. Skogen är i
utvecklingsklassen förnyelsemogen och består av tall. Områdets storlek är ca 0,2
km2.
3. Objektet är av Skogscentralen avgränsad viktig livsmiljö som har skyddats på basen
av skogslagen 10§. Objektet är en moskogsö som är belägen i mitten av en
outdikad mosse. Marken är mellangrov till grov och outdikad. Skogen är i
utvecklingsklassen förnyelsemogen och består av tall. Områdets storlek är ca 0,45
km2.
4. Objektet är av Skogscentralen avgränsad viktig livsmiljö som har skyddats på basen
av skogslagen 10§. Objektet är trädfattig mosse. Marken är myrmark och klassas
som rismosse. Mossen är outdikad och kalhygge samt skogsbruksåtgärder har
begränsats. Områdets storlek är ca 0,4 km2.
5-8. Skogscentralens miljöstödsobjekt.

Figur 13.2. Värdefulla naturtyper på projektområdet. De objekt som har erhållits av
Skogscentralen har markerats med nummer 1-8 och de objekt som har identifierats
under naturinventeringarna på området har markerats med bokstäverna A-J.

A. Vattentagets flygekorreförekomst. Föröknings- och vilo-område för flygekorren i
enlighet med naturdirektivets bilaga IV a och naturskyddslagen 49§. Gammal
lundartad grandominerad moskog, nära hotad naturtyp (NT).
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B. Dermossen. Lokalt värdefull myrmark. Små öar av moskog centralt belägna på en
outdikad mosse. Objektet motsvarar kriterier i SkogsL. 10§. På myrområdet finns
en myrtyp som klassats som utrotningshotad och nära hotad.
C. Långträskmossen. Lokalt värdefull myrmark som motsvarar kriterier i SkogsL. 10§.
På myrområdet finns en myrtyp som klassats som utrotningshotad.
D. Hultholmsskogens gamla skog, lokalt värdefullt objekt. En gammal lundartad
moskog med blandade trädslag. Naturtypen är utrotningshotad.
E. Holmens gamla skog, lokalt värdefullt objekt. En gammal lundartad moskog med
blandade trädslag. Naturtypen är utrotningshotad.
F. Järpkärrets gamla skog. En gammal lundartad och grandominerad moskog.
Objektet har klassats som annat naturskyddsmässigt värdefullt område och
naturtypen är nära hotad (NT).
G. Kolmanåsskogens gamla skog. Objektet har klassats som annat naturskyddsmässigt
värdefullt område och är en lundartad moskog som domineras av gran. Nära hotad
naturtyp (NT).
H. Kipprots gamla skog. En gammal lundartad och grandominerad moskog. Objektet
har klassats som annat naturskyddsmässigt värdefullt område och naturtypen är
nära hotad (NT).
I.

Stenträsket. Ett annat naturskyddsmässigt värdefullt objekt. En sjö till vilken man
inte har riktat några byggåtgärder och som kantas av starr.

J. Pitsjömossen. Objektet har klassats som annat naturskyddsmässigt värdefullt
område och är beläget strax utanför projektområdet. På mossen växer tuvull och ris
och mossen är i gott naturtillstånd. Naturtypen är nära hotad (NT).
13.3.3 Hotade och nära hotade växtarter
Under terrängkartläggningarna observerades inga hotade eller nära hotade växtarter på
projektområdet. I Finlands miljöcentrals databas över arter finns inga observationer av
hotade växtarter sedan 1990-talet.
13.4 Konsekvenser av vindkraftsparken
13.4.1 Allmänna konsekvenser på byggplatserna för vindkraftverk och servicevägar
Konsekvenserna av skogsbruket för växtligheten (dikningar, slutavverkning och gallring
samt planteringar) syns på projektområdet och växtligheten på de preliminära
byggplatserna befinner sig inte i naturtillstånd (Figur 13.1). Naturtyperna som
förekommer på byggplatserna är mycket vanliga i Finland. I samband med
anläggningen av vindkraftparken avverkas trädbeståndet och växtligheten på platserna
för vindkraftverken och uppställningsytorna.
Vegetationen på de preliminära byggplatserna består i huvudsak av växtartbestånd
som är typiskt för färska och torra moskogar i området och regionen och på vilka
skogsbruket har lämnat sin prägel (Tabell 13.2). Blåbärs- och lingonrisbeståndet i
moskogarna har på flera av byggplatserna ersatts med pionjärsarter som kruståtel,
duntrav och hallon. Växtligheten på byggområdena har långt förlorat sitt naturtillstånd
på grund av skogsvårds- och förnyelseåtgärder samt dikning. Kraftverk ska inte
placeras på ställen som anges i skogslagens 10 § eller i vattenlagens 11 § och inga
hotade eller sällsynta naturtyper förekommer på deras områden.
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Figur 13.1. Vindkraftverken har i alla alternativen huvudsakligen placerats på
ekonomiskogsområden.
Tabell 13.1. Växtligheten på byggplatserna på Molpe-Petalax projektområde (max 29
st.) och de relativa andelarna av olika vegetationstyper (%).
Vegetationstyp

Areal
(ha)

Andel
(%)

Färsk barrmoskog av blåbärstyp

26

1,1

Torr barrmoskog av lingontyp

10

0,4

1

0,04

Beskogad åker

Miljön i de områden där vindkraftverken har planerats placeras samt de områden där
planerade servicevägar och jordkablar ska placeras består till största dels av unga
ekonomiskogar.
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Servicevägarna (totalt högst cirka 13,4-27 kilometer) placeras till stor del på befintliga
skogsbilvägar på projektområdet, vilket innebär att arealen på skogsmarken som
behövs för vägarna är högst cirka 18 hektar. Växtligheten i den omedelbara närheten
av skogsbilvägarna påverkas av en kanteffekt. Kanteffekten syns i det låga antalet
sedvanliga arter i skogen (bl.a. skogsstjärna) och i ökningen av växtlighet som tål ljus
(bl.a. rör). Vegetationstyperna längs vägarna är moskogstyper som är typiska för
projektområdet (bl.a. ung barr-lövträdsmo och tämligen torr tallmo).
Helt nya servicevägar måste röjas längs en sträcka på cirka 7,4-15 kilometer. Befintliga
skogsbilvägar måste göras ca 6 meter breda längs en sträcka på högst 6-12 kilometer.
På området för vindkraftverken och servicevägarna (inkluderande arealen av vägarna
som skall iståndsättas) röjs ett vanligt, i huvudsak ungt och medelålders
ekonomiskogsområde på högst cirka 24,5-47 hektar.
13.4.2 Alternativ 1: En vindkraftspark med 29 vindkraftverk
Enligt de preliminära projektplanerna finns inga värdefulla naturobjekt
naturtyper
på
vindkraftverkens
byggplatser
(Figur
13.3).
vegetationstyper, som är mycket vanliga i Finland, förekommer i stor mån
projektområdet. Ur regional synvinkel är arealen på skogsmarken som
obetydlig.

eller hotade
Motsvarande
även utanför
går förlorad

Figur 13.3. Värdefulla naturtyper i förhållande till vindkraftparkens konstruktioner i
alternativ 1.

Konsekvenserna för vegetationen runt vindkraftverkens och servicevägarnas
byggområden uppskattas vara lindriga, eftersom nuläget för skogsinslagen på
projektområdet på många ställen är starkt påverkat av kanteffekter på grund av
odlings- och slutavverkningar som gjorts på området.
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Konsekvenserna för vegetationen på byggplatserna är permanenta under
vindkraftsparkens driftskede. I sin helhet uppskattas de dock vara ringa, eftersom
arealen på skogsmarken som upptas av konstruktionerna är mycket liten och
konsekvenserna riktas mot skogsnaturtyper som är mycket vanliga i Finland och vars
naturvärden har blivit utsatta för skogsbruk redan under en längre tid. På
vindkraftverkens preliminära byggplatser eller på området för de nya servicevägarna
finns inga hotade eller nära hotade naturtyper eller hotade växtarter, vars förändring
skulle orsaka betydlig skada för naturens mångfald. I den omedelbara närheten av
byggområdena finns inte heller naturtyper som skulle vara särskilt känsliga för den
planerade markanvändningen. Med undantag för byggområdena och kantzonerna
förblir skogarna på projektområdet oförändrade.
I huvudsak är de naturtyper som finns i omedelbar närhet av de områden som skall
byggas inte känsliga för förändringar i ytavrinningen eller har redan en
vattenhushållnings som har förändrats på grund av dikning. De värdeobjekt som finns
på projektområdet och har en känslig vattenhushållning är Dermossen,
Långträskmossen, Skogscentralens avgränsade viktiga livsmiljön (d.v.s. den trädfattiga
mossen), Pitsjömossen och Stenträsket. De planerade konstruktionerna som ämnas
anläggas är belägna på ett tillräckligt avstånd från objekten för att det inte skall uppstå
direkta konsekvenser för dem. Byggandet av vindkraftparken kommer inte heller att
förändra ytavrinningen på ett sätt som skulle kunna försvaga objekten. Det bedöms
därmed inte uppkomma några negativa konsekvenser för värdeobjektens
vattenhushållning i alternativ 1.
För de övriga värdeobjekten, d.v.s. för de gamla lundartade moskogarna eller för
miljöstödsobjekten orsakas det inte direkta eller indirekta konsekvenser förutom för de
gamla skogsobjekten Järpkärret och Holmens gamla skog. Vid sidan av dessa två
objekt har man planerat förbättra de befintliga vägarna, vilket troligtvis kommer att
sträcka sig över till de avgränsade objekten. För Järpkärrets gamla skog kommer
värdeobjektets areal att förminskas i liten mån och för värdeobjektet Holmens gamla
skog kommer arealen att minska till måttlig andel. Samtidigt uppstår det även en
kantzon för objekten. De andra objekten är belägna på tillräckliga avstånd för att det
inte skall uppstå konsekvenser för dem och därmed uppstår det inte heller nya
kantzoner som skulle sträcka ut sig till objekten.
Projektet påverkar även naturmiljöns enhetlighet på området. Den splittrande effekten
som vindkraftverken och servicevägarna har på skogsinslagen uppskattas dock vara
ringa i förhållande till följderna som skogsbruket på området redan orsakat.
13.4.3 Alternativ 2: En vindkraftspark med 24 vindkraftverk
Konsekvenserna är i huvudsak liknande som i alternativ 1. Konsekvenserna som kan
uppstå av att värdeobjektens vattenhushållning skulle förändras är samma som i
alternativ 1, d.v.s. inga direkta eller indirekta negativa konsekvenser uppstår för
värdeobjekten med en känslig vattenhushållning.
För de övriga värdeobjekten, d.v.s. för de gamla lundartade moskogarna eller för
miljöstödsobjekten orsakas det inte direkta eller indirekta konsekvenser förutom för det
gamla skogsobjektet Holmens gamla skog. Intill objektet planerar man förbättra en
befintlig väg, vilket bedöms förminska objektets areal till måttlig utsträckning. För detta
objekt uppstår det även en kanteffekt. För de övriga värdeobjekten uppstår det inte
kanteffekter eftersom byggnationen riktas till områden som är belägna på ett tillräckligt
avstånd (Figur 13.4).
Som helhet är de konsekvenser som bedöms uppstå för värdeobjekten på
projektområdet och därmed konsekvenserna för naturens mångfald små i alternativ 2.
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Figur 13.4. Värdefulla naturtyper i förhållande till vindkraftparkens konstruktioner i
alternativ 2.

13.4.4 Alternativ 3: En vindkraftpark med 15 kraftverk
Konsekvenserna är i huvudsak liknande som i alternativ 1. Konsekvenserna som kan
uppstå av att värdeobjektens vattenhushållning skulle förändras är samma som i
alternativ 1, d.v.s. inga direkta eller indirekta negativa konsekvenser uppstår för
värdeobjekten med en känslig vattenhushållning.
I alternativ 3 har man placerat kraftverk nr. 7 sydväst om Järpkärrets lundartade
moskog. Den nya servicevägen som löper fram till kraftverket korsar den lundartade
moskogen i objektets sydvästra hörn. Värdeobjektets areal kommer troligen att minska
i liten mån och en ny kantzon uppstår för objektet. Kraftverk nr. 10 är beläget sydost
om Skogscentralens miljöstödsområde (skogslagen 10§). Avståndet till kraftverket är
75 m, medan uppställningsytan är belägen på ett avstånd av några meter från
objektet. Kring uppställningsytan, till de sydostliga delarna av objektet kan det uppstå
en lindrig kantzon, men konsekvenserna för det skyddade objektet bedöms vara små.
(Figur 13.5)
För de övriga värdeobjekten orsakas det inte direkta eller indirekta konsekvenser
eftersom byggnationen riktas till områden som är belägna på ett tillräckligt avstånd.
Som helhet är de konsekvenser som bedöms uppstå för värdeobjekten på
projektområdet och därmed konsekvenserna för naturens mångfald små i alternativ 3.
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Figur 13.5. Värdefulla naturtyper i förhållande till vindkraftparkens konstruktioner i
alternativ 3.

13.5 Konsekvenser efter nedläggningen
Konsekvenserna är i viss mån varaktiga, eftersom arterna som är typiska för området
inte fullständigt återställs efter den planerade markanvändningen och efter att området
anpassats till landskapet. Detta beror på förändringar i jordmånens egenskaper och i
vattenhushållningen. Efter att vindkraftverken rivits kan växtligheten på området dock
utvecklas mot ett mera naturenligt tillstånd. Områdena återställs förr eller senare till
ett vanligt skogsbruksområde.
13.6 Lindring av konsekvenserna
Konsekvenserna för växtligheten kan lindras genom att åtgärder som utsätter
jordmånen för kraftigt slitage genomförs under vintertid. Anläggningen kan också
planeras så att tunga arbetsmaskiner används så litet som möjligt i de egentliga
byggplatsernas närmaste omgivning.
13.7 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
I och med att växtlighetsinventeringarna har inriktats på vindkraftverkens preliminära
byggplatser, området för servicevägarna och områden som enligt en kartanalys
sannolikt omfattar särskilda naturvärden, har en del av vegetationen på projektområdet
granskats på en mer översiktlig nivå. Uppgifterna i registret över hotade arter är
bristfälliga och platsuppgifterna ibland inexakta. Det är möjligt att det på
vindparksområdet förekommer hotade eller sällsynta växtarters växtplatser eller
naturtyper som inte beaktats i inventeringarna. Växtlighetsbedömningen har dock
gjorts på ett tillräckligt långt avstånd från vindkraftverkens egentliga byggplatser, för
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att de indirekta konsekvenserna av byggandet av kraftverken inte ska nå områden som
är värdefulla med tanke på sin naturmiljö. På områdena som omger de egentliga
byggområdena är konsekvenserna för växtligheten små, och därmed är granskningen
av vegetationen synnerligen tillräcklig för vindparksprojektets konsekvensbedömning.
14 FÅGELBESTÅND
14.1 Konsekvensmekanismer
Vindkraftsprojektets konsekvenser för fågelfaunan kan indelas i konsekvenser under
anläggningstiden och konsekvenser under driften av kraftverken. Byggandet av
kraftverk, servicevägar och kraftledningar splittrar fåglarnas livsmiljö och kan även
bryta ekologiska korridorer. Buller och andra störningar under anläggningstiden kan
tillfälligt försämra häckningsresultaten för fåglar som häckar i projektområdet.
Det intensiva skogsbruket har under de senaste årtiondena förstört många spelplatser
för tjäder och man vet att spelplatserna kan flyttas också till tämligen ung, cirka 30 år
gammal odlad skog (Valkeajärvi m.fl. 2007). Spelplatsen kan också finnas i mosaik som
splittras av beståndsfigurer i olika åldrar (Valkeajärvi m.fl. 2007).
Konsekvenserna under den tid vindkraftsparken är i drift gäller både arter som häckar i
näromgivningen och arter som flyttar genom projektområdet. De potentiellt mest
betydande konsekvenserna för fåglarna är kollisioner med kraftverk och kraftledningar
samt störningar orsakade av vindkraftverken.
Om en fågel kolliderar med konstruktionerna i ett kraftverk kan den skadas eller
omkomma. Enligt färsk data väjer den absolut största delen av fåglarna för
vindkraftverk och endast 1–2 procent av fåglarna ändrar inte sitt beteende efter att
vindkraftsparken har byggts (bl.a. Desholm m.fl. 2006, Whitfield m.fl. 2009, Scottish
Natural Heritage 2010). Enligt både visuella observationer och uppföljning med radar
och värmekamera har kollisioner varit sällsynta dagtid men också nattetid. Att fåglarna
väjer för vindkraftverken minskar självfallet kollisionsrisken, genom att fåglarna inte
hamnar i närheten av kraftverken och inte löper ens en teoretisk risk att kollidera med
dem. Det finns emellertid stor variation i hur ofta fåglarna väjer för kraftverken,
beroende på bl.a. lokala omständigheter, väder och artsammansättningen i området.
Rovfåglar och måsar har i vissa fall observerats flyga närmare vindkraftverk än andra
arter, medan t.ex. gäss normalt väjer i god tid.
De visuella störningarna och bullret från vindkraftverken kan skrämma bort fåglar som
förekommer i projektområdet eller dess närområden. Det finns stora skillnader i de
olika arternas känslighet för störningar. Enligt undersökningar kan framför allt fåglar
som äter, flyttar och övervintrar helt undvika vindkraftområdet. Det kan även ske
förändringar i fåglarnas typiska flyttrutter om de befinner sig i den omedelbara
närheten av projektområdet. Generellt har det maximala avståndet för
störningseffekter orsakade av vindkraftverk i litteraturen uppgetts vara cirka 500
meter, utanför vilket inga betydande störningseffekter borde förekomma förutom i
undantagsfall. Till havs når störningseffekterna över ett större område än på land.
14.2 Utgångsdata och metoder
14.2.1 Allmänt
För att få ett tillräckligt underlag för konsekvensbedömningen utreddes fågelbeståndets
nuläge i projektområdet. Uppgifter om fågelbeståndet togs från Lintuatlas ruta
698:321, Malax Petalax. Dessutom användes information från Suupohjan
lintutieteellinen yhdistys r.y. samt uppgifter som erhållits av personer som ringmärker
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rovfåglar. Även miljöförvaltningens databas över skyddade arter UHEX och
Ringmärkningsbyrån vid Helsingfors universitet har använts som informationskällor.
Det befintliga materialet har kompletterats med fältutredningar av flytt- och häckande
fåglar.
14.2.2 Häckande fågelbestånd
Det häckande fågelbeståndet på projektområdet utreddes genom linje-, punkt- och
kartläggningstaxering (Koskimies & Väisänen 1988), vilket ger en översiktlig bild av de
fågelarter som förekommer i projektområdet och om storleksförhållandet mellan de
olika arternas populationer.
För projektområdet gjordes en taxeringslinje som är cirka sex kilometer lång (Figur
14.1). Taxeringen utfördes 18-19.6. under fåglarnas bästa sångtid tidigt om morgonen,
varvid taxeraren långsamt gick längs taxeringslinjen och stannade till vid behov. Fåglar
som observerades i det 50 meter breda huvudstråket och i hjälpstråket utanför
antecknades.
Dessutom
utfördes
punkttaxeringar
på
den
preliminära
förläggningsplatsen för varje kraftverk och vid några andra punkter (sammanlagt 54
punkter) varvid man i fem minuters tid observerade de fåglar som förekom i
kraftverksområdets närmiljö. Vid punkttaxering antecknades även fågelindivider som
observerades på lederna mellan kraftverken. För kartläggningen av det häckande
fågelbeståndet användes tio arbetsdagar.

Figur 14.1. Punkt- och linjetaxeringarna i projektområdet.

Kartläggningen av det häckande fågelbeståndet utfördes av de erfarna ornitologerna
Harry Lillandt och Turo Tuomikoski.
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Vid bedömningen av betydelsen av konsekvenserna för fåglarna strävar man efter att
bedöma i vilken omfattning och hur fort projektet kan påverka olika arter. Därefter
jämför man konsekvenserna med de olika artpopulationernas tillstånd och skyddsnivå.
Dessutom granskas huruvida genomförandet av projektet kan medföra sådan störning
av fridlysta fåglar som avses i 39 § i naturvårdslagen. Vid bedömningen utnyttjas
internationella och nationella undersökningar om vindkraftens konsekvenser för
fåglarna. I arbetet tar man särskilt hänsyn till skyddade och hotade arter, rovfågelarter
samt arterna i bilaga I till EU:s fågeldirektiv. Dessutom bedöms projektets
konsekvenser för de olika arternas livsmiljöer.
14.2.3 Flyttfågelbestånd
Uppföljning av höstflyttningen
År 2012 observerades fåglarnas höstflyttningsrutter i närheten av vindkraftsparken i
sammanlagt cirka 160 timmar på 12 olika dagar under perioden 4.9.2012-29.11.2012.
Vid uppföljningen antecknades arterna, antalet individer, avståndet och riktningen för
passerande fåglar samt flyghöjderna för de fåglar som flyttade genom projektområdet.
Vid uppföljningen antecknades arterna, antalet individer, flygriktningen samt på vilken
sida och på vilket avstånd fåglarna passerade observationsplatsen. Flyghöjden
bedömdes enligt en tregradsskala, där klass II innebär risk för kollision.


I = flyghöjd 0–50 meter

flyger under rotorhöjd



II = flyghöjd 50–200 meter

flyger i rotorhöjd



III = flyghöjd över 200 meter

flyger över rotorhöjd

Resultaten av uppföljningen av höstflyttningen bedöms ge tillräcklig information om det
fågelbestånd som flyttar genom projektområdet på hösten, om de olika arternas
huvudsakliga flyttningsrutter och om förhållandena mellan antalet individer.
Uppföljningen av fåglarnas höstflyttning utfördes av erfarna ornitologerna Harry Lillandt
och Turo Tuomikoski.
Uppföljning av vårflyttningen
Fåglarnas vårflyttningsrutter på projektområdet och i dess närhet har utretts i marsmaj 2013 under cirka 150 timmar i terrängen. Uppföljningen av fåglarnas vårflyttning
utfördes av Harry Lillandt och Turo Tuomikoski. Tidpunkten för karteringen av
vårflyttande fåglar täcker väl tidpunkten för huvudflyttningen av de flesta större
fågelarterna, t.ex. rovfåglar, tranor, gäss och svanar.
Uppföljningen av flyttfåglar utfördes från tre olika punkter väst, öst och norr om
projektområdet (Figur 14.2). Konsekvenserna för fåglarna bedöms av biolog, FM Tiina
Mäkelä från FCG Design och planering Ab.

FCG Design och planering Ab
Företagargatan 13, PB 186, 65101 Vasa
Tel. 010 4090, fax 010 409 6999, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG DESIGN OCH PLANERING AB
11.12.2014

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

80 (263)

Figur 14.2. Observationspunkterna vid uppföljningen av fåglarnas flyttrörelser på
Molpe-Petalax vindkraftspark.

14.3 Nuläge
14.3.1 Häckande fågelbestånd
Det häckande fågelbeståndet på projektområdet består främst av i Finland vanliga och
rikligt förekommande skogsfåglar. I samband med häckfågelstaxeringarna och de
övriga terränginventeringarna i området och dess omedelbara närhet observerades
sammanlagt 60 olika arter som tolkades häcka på området eller i omedelbar närheten
av området.
I punkttaxeringarna observerades sammanlagt 46 olika arter. Av dessa påträffades 25
arter och cirka 140 par inom 50 meter från punktaxeringsplatserna. Arterna och
mängden individer som observerades i de olika observationspunkterna var mycket
liknande och således kan det häckade fågelbeståndet bedömas fördela sig jämt i
området. De vanligaste fågelarterna som observerades i punkttaxeringen var bofink,
lövsångare, gök, trädpiplärka och gransångare. Dessa fyra arter utgjorde sammanlagt
50 % av de häckande paren som observerades. De åtta mest förekommande arterna
visas i Tabell 14.1. Enligt linjetaxeringarna är även kungsfågel och korsnäbb vanliga i
området. Båda arterna är mycket vanliga häckfågelarter i Finland. Punkt- och
linjetaxeringssmetoden överskattar i viss mån rikligheten av t.ex. gök och korsnäbb.
Gökens läten är mycket väl hörbara och korsnäbbar rör sig omkring mycket. Därmed är
samma individer observerade många gånger under taxeringarna.
Utifrån resultaten av linjetaxeringarna är den genomsnittliga tätheten av det häckande
beståndet i Molpe-Petalax projektområde cirka 194 par/km2, vilket är lite högre än
medeltalet för Österbotten som i genomsnitt är 150-175 par/km2 (Väisänen m.fl.
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1998). Tätheten är sannolikt något högre på grund av kanteffekten; i en varierande
miljö som karaktäriseras av avverkningsytor, plantskogar och äldre skogsbestånd finns
det gott om kantzoner där många av de vanliga skogsfåglarna som bofink och
lövsångare häckar (Väisänen m.fl. 1998). Linjetaxeringsmetoden lämpar sig dåligt för
värderingen av mängden fåglar som trivs på vattenområden och därför man inte
beräknat partätheten i Tabell 14.2 för vadare som påträffades i beräkningen
(skogsnäppa, enkelbeckasin och ljungpipare).
Enligt linjetaxeringen är arter som förekommer i mindre antal bl.a. buskskvätta,
grönsiska, gärdsmyg, gök, korp, svartvit flugsnappare, trana, talgoxe och ängspiplärka
(NT, nära hotad). Arter som är typiska för så kallade gamla skogar, bl.a. trädkrypare,
talltrast och lundsångare, påträffades i ett fåtal. Enligt övriga kartläggningar finns det
också några revir av rovfåglar på området. Under inventeringarna gjordes
observationer av duvhök, sparvhök, tornfalk, ormvråk (VU, sårbar), bivråk (VU, sårbar)
och också havsörn (VU, sårbar) och fiskgjuse (NT, nära hotad). Havsörnen, fiskgjusen
och tornfalken häckar dock inte på området. Med tanke på fågelbeståndet är
projektområdets trädfattiga områden Långträskmossen och Dermossen mångsidigast
och till dessa områden koncentreras några livsmiljöer av anmärkningsvärda
myrfågelarter.
Tabell 14.1. De vanligaste häckande fågelarterna på projektområdet enligt
punkttaxering. Punkttaxeringmetoden överskattar i viss mån rikligheten av gök och
korsnäbb.
Art

Spec

Dominans (%)

Bofink

Fringilla coelebs

21,0

Lövsångare

Phulloscopus trochilus

18,7

Korsnäbb (släktet)

Loxia sp.

6,3

Gök

Cuculus canorus

5,5

Trädpiplärka

Anthus trivialis

5,4

Gransångare

Pylloscopus collybita

5,2

Ringduva

Columba palumbus

4,7

Talltrast

Turdus philomelos

2,9

Tabell 14.2. Häckade fågelarterna på projektområdet enligt linjetaxeringen. Resultaten
av de två linjerna har kombinerats. Skyddsmässigt värdefulla arter har markerats med
kursiv.
Art

Antal

Total

Index

Par/km2

Dominans %

<50m

>50 m

19

115

134

4,42

49,36

25,5

Buskskvätta

0

3

3

6,05

1,51

0,8

Dubbeltrast

2

16

18

3,13

4,7

2,4

Enkelbeckasin

0

2

2

-

-

-

17

21

38

3,35

10,61

5,5

4

0

4

9,72

3,24

1,7

Grönbena

1

1

2

-

-

-

Grönsiska

2

0

2

3,6

0,6

0,3

Bofink

Gransångare
Grå flugsnappare
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Gulsparv

3

5

8

4,91

3,27

1,7

Gärdsmyg

1

2

3

4,33

1,08

0,6

Gök

0

5

5

0,55

0,23

0,1

Järnsparv

5

3

8

4,11

2,74

1,4

Järpe

1

1

2

15,54

2,59

1,3

Koltrast

6

12

18

4,78

7,17

3,7

Korsnäbb (släktet)

0

39

39

6,02

19,57

10,1

Kungsfågel

13

9

22

7,8

14,3

7,4

Ljungpipare

1

0

1

-

-

-

Lövsångare

27

84

111

3,51

32,47

16,8

Ringduva

2

14

16

1,61

2,15

1,1

Korp

0

1

1

0,64

0,05

0,03

11

1

12

5,66

5,66

2,9

Rödvingetrast

1

8

9

4,24

3,18

1,63

Skogsnäppa

0

1

1

-

-

-

Större hackspett

6

4

10

4,3

3,59

1,9

Svarthätta

3

11

14

5,16

6,02

3,2

Svartvit flugsnappare

2

0

2

4,21

0,7

0,4

Talgoxe

4

4

8

6,3

4,2

2,2

Talltrast

0

2

2

3,14

0,52

0,3

Tofsmes

1

0

1

7,82

0,65

0,3

Trana

0

1

1

0,73

0,06

0,03

Trädpiplärka

2

30

32

3,42

9,12

4,7

Tädgårdsångare

0

4

4

4,26

1,42

0,7

Ängnspiplärka
Ärtsångare

1
2

1
3

2
5

4,98
4,55

0,83
1,9

0,4
1,0

Rödhake

Total

540

194

100 %

Skyddsvärda häckfågelarter
I UHEX-registret (2012) fanns det inga anteckningar av skyddsvärda häckande
fågelarter på projektområdet. I närheten, på ett avstånd 2 km från projektområdet,
fanns det observationer av pärluggla (år 2008) och slaguggla (år 2007).
På området påträffades under observationerna några skyddsvärda häckfågelarter som
har klassificerats som sårbar (VU), nära hotad (NT) eller ingår i fågeldirektivens
(79/409/ETY) bilaga I (Figur 14.3). De flesta av dem är representativa för myrområden
eller äldre skogsområden. Tjädern och ljungpiparen som förekommer på området har
klassificerats som regionalt hotade (RT) arter i Sydboreala zonen, Österbottens kust.
Antalen par av hotade och andra skyddsvärda häckfågelarter är i genomsnitt relativt
små.
På
Dermossens
och
Långträskmossens
myrområden
påträffas
ljungpipare
(fågeldirektiv), trana (fågeldirektiv) och ängspiplärka (NT). I förhållandet till
myrområden finns små ytor av äldre mosskogar där det förekommer livsmiljöer för
gamla skogars fågelarter som bivråk (VU), mindre flugsnappare (fågeldirektiv) och
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tretåig hackspett (fågeldirektiv). Observationer av bivråk koncentrerar sig till norra
sidan av Dermossen. Ormvråk (VU) observerades två gånger i närheten av Kolmanåsen
och en gång nära Källmossen. I närheten av Björnhultets område observerades också
en sällsynt lappuggla (fågeldirektiv). Bon av olika rovfågelarter lokaliserades inte under
inventeringarna och de egentliga boplatserna befinner sig troligen utanför
projektområdet.
På västra sidan av projektområdet observerades rosenfink (NT) och grönsångare (NT)
som är ganska vanliga och troligen häckar på området. Till de arter för vilka Finland har
ett internationellt ansvar hör dessutom rödstjärt.
Barrträdsdominerade moskogar och dikade torvmoar erbjuder lämpliga habitat för
hönsfåglar som järpe (fågeldirektiv), orre (NT, fågeldirektiv) och tjäder (NT,
fågeldirektiv). Flera observationer av dessa arter gjordes på flera platser runt
projektområdet. Enligt terränginventeringarna och information av lokala jaktföreningar
(uppföljningsgruppens möte 13.8.2013, Petalax jaktförening email 14.5.2014) finns det
en spelplats för tjäder på projektområdet. Orrarna brukar spela på Dermossen.
Havsörnen har klassificerats som en sårbar art (VU) och fiskgjuse som nära hotad (NT).
Båda arterna ingår också i fågeldirektivens bilaga I. Under fältinventeringarna gjordes
några observationer av ett kringströvande havsörnspar på projektområdet. Enligt
Helsingfors universitets ringmärkningsbyrås fågeldata (2012) har havsörnen dock inte
häckat på projektområdet eller i dess omedelbara närhet. Det närmaste kända
havsörnsboet fanns ca fyra kilometer nordväst om Molpe-Petalax vindkraftverk på
Halsön. Boet var aktivt år 2003. Övriga nära belägna kända bon har hittats på Halsön
på cirka 4-9 kilometers avstånd från projektområdet. Sammanlagt fanns det tio kända
bon på Halsön och de var främst aktiva på 1960- och 1970-talen. Ett av bona var aktivt
år 1997, men avståndet till boet är nästan nio kilometer. Dessutom har det häckat
havsörnar väster om projektområdet som närmast på cirka sex kilometers avstånd norr
om Korsnäs och två bon har funnits på 6-7 kilometers avstånd nordväst om
projektområdet på Bredskäret åren 2002 och 2009. I Bockören och Öjna på 4,5-7
kilometers avstånd nordost från projektområdet fanns ytterligare tre aktiva
havsörnsbon åren 1997, 2001 och 2009. Inom en radie på tio kilometer från
projektområdet finns också flera andra kända havsörnsbon.
På basen av satellituppföljningen av havsörnen koncentreras de under uppföljning
varande havsörnarnas rörelser främst närmare kusten och speciellt till Replot, som
fåglarna flyger över då de korsar Bottenviken och flyger till Sverige. Det finns inga
satellitlokaliseringar av havsörnar på Molpe-Petalax projektområde. Som närmast
området har satellithavsörnen vid namn Junnu kommit i april 2014 och Ivar i mars
2014. Fåglarnas flygrutter löper intill projektområdet i norr, söder och öst. Vid
flygningarna har fåglarnas flyghöjd varit mellan 200-400 m (Luomus 2014).
I inventeringen av det häckande fågelbeståndet observerades fiskgjuse bara en gång.
Individen flög mot nordost över projektområdet. Det närmaste fiskgjuseboet fanns år
2010 söder om projektområdet på 1,3 kilometers avstånd i Korsnäs. De övriga
närmaste fisgjusebona fanns på cirka 6-7 kilometers avstånd öst om projektområdet i
Hömossen (ett bo år 2010) och Kalkamossen (två bon åren 2010 och 2011) samt söder
om projektområdet i Stormossen (ett bo åren 2002, 2008, 2009, 2010 och 2011).
Enligt ringmärkningsbyråns förhandsuppgifter finns det inga andra uppgifter av
häckande rovfåglar på projektområdet. En pärluggla har häckat 350 meter sydost om
projektområdet i Långbacken år 2008 och på under tre kilometers avstånd från
projektområdet i syd har några rovfågelarter som nämns i bilaga I till Europeiska
unionens fågeldirektiv häckat, bland annat slaguggla och sparvuggla. Större
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koncentrationer av rovfågelarter (huvudsakligen ugglor) som nämns i bilaga I till
Europeiska unionens fågeldirektiv har häckat på över fem kilometers avstånd från
projektområdet i syd, sydost och öst.

Figur 14.3. Skyddsvärda fågelarter som observerats inom projektområdet under
häckfågelkarteringarna.

14.3.2 Flyttfågelbestånd
Allmänt
Bottniska vikens kust utgör både under våren och hösten en betydande flyttrutt särskilt
för sjöfågel- och måsarter. Varje höst flyttar hundratusentals fåglar genom området till
sydliga övervintringsplatser. Tättingarnas, tranornas och dagrovfåglarnas flytt
koncentreras ofta tydligare över det österbottniska fastlandet där deras flygrutter,
förutom av kustlinjen, även styrs av andra linjer såsom åsar, breda åfåror och stora
låglänta åkerområden (Ijäs & Yli-Teevahainen 2010). Molpe-Petalax projektområde är
beläget på ett låglänt skogbevuxet område, som saknar linjer i stil med de som
beskrivs ovan och som tydligt styr fåglarnas flytt. De årliga flyttrutterna påverkas
dessutom av vädret och särskilt av de rådande vindarna.
Under observationerna av höstflyttningen 2012 på tre olika observationsplatser
antecknades inemot 33 200 flyttande fåglar. Livligast var flytten från mitten av
september till början av oktober. Största delen av de fåglar som observerades under
uppföljningen av höstflyttningen var tranor, måsar, ringduvor, kajor och gäss. Antalet
små fåglar och speciellt trastar var också stort men observationen fokuserades på de
större arterna. Bland arter som klassificerats som hotade observerades ormvråk (VU,
sårbar), blå kärrhök (VU) och havsörn (VU). Bland nära hotade arter observerades
sädgäss och storskrakar.
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Under observationerna av vårflyttningen 2013 antecknades cirka 12 330 flyttande
fåglar. Den livligaste säsongen inföll i mars–april, och i maj var den synliga flyttningen
mycket liten. Bland arter som klassificerats som hotade observerades blå kärrhök (VU),
havsörn (VU) och ormvråk (VU) och arter som klassificerats som nära hotade
observerades sädgås, skrattmås, storskrake, fiskgjuse och grönbena. Alla observerade
fågelarter presenteras i Tabell 14.5.
Av alla observerade fåglar flög cirka 82 procent på kollisionshöjd på hösten och 42
procent på våren. De arter som på hösten flög procentuellt sett mest på kollisionshöjd
var små tättingar och trastar (cirka 100 %) men också havsörn (85 %), gäss (63 %),
vadare (83 %), små och medelstora rovfåglar (60 %) och tranor (65 %). Duvor hade i
genomsnitt högsta flyghöjden och svanarna den lägsta. De arter som flög procentuellt
sett mest på kollisionshöjd under vårflyttningen var gäss (46 %), havsörn (75 %),
duvor (84 %) och kråkfåglar (61 %). Vadare (72 %) och svanar (53 %) hade i
genomsnitt den lägsta flyghöjden. Tranorna använde varierande flyghöjderna II och III.
(Tabell 14.4)
På basen av utredningarna följer speciellt tranornas och gässens vårflytt samt
tranornas höstflytt åkerområden i närheten av projektområdet och riktas i huvudsak till
sidan om den planerade vindkraftparken. Speciellt på våren flyttade en betydande del
av de observerade svanarna utanför projektområdet. Många arters flyttsträck splittras
vid Molpe-Petalax projektområde och fåglarna flyger utspritt på en bred front, vilket
betyder att det inte kan observeras klara huvudflyttsträck. Man bör minnas att
fåglarnas flyttrutter och flyghöjder varierar stort från år till år och resultaten bör därför
tolkas som ett urval av flyttningen under ett år.
Tabell 14.3. Arter eller artgrupper observerade under höst- och vårflyttningarna, antal
observerade individer, tyngdpunkten för flytten (På området = via projektområdet) och
flyghöjderna I (0–60 m), II (60–180 m)och III (över 180 m).
Antal över
projektområdet

Art

Andel av arten som
flyttar över
projektområdet

Flyghöjden höst och vår (%)

Höst

Vår

Höst

Vår

I

II

III

1835

347

67 %

38 %

19 %

52 %

29 %

Svana

307

181

69 %

57 %

56 %

38 %

6%

Trana

2120

195

18 %

19 %

3%

57 %

40 %

Havsörn

40

96

48 %

65 %

7%

78 %

15 %

Cirklande
dagrovfåglar

38

95

82 %

65 %

14 %

18 %

68 %

Olika grågåsarter

Tabell 14.4. Arter eller artgrupper observerade under höst- och vårflyttningarna (antal
observerade individer och skyddsstatus: VU = sårbar, NT = nära hotad, dir = art enligt
bilaga I till fågeldirektivet)
Art

Blå kärrhök

Bläsgås
Brun kärrhök
Doppingart
(släktet)
Duvhök
Fiskgjuse

Spec

Circus cyaneus

Skyddstatus

VU

Anser albifrons
Circus aeruginosus

Vår 2013

Höst 2012

22

3

1
2

15

Podiceps sp.
Accipiter gentilis
Pandion haliaeetus
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Fiskmås
Fjällvråk
Grågås
Gråtrut
Gräsand
Grönbena
Grönsiska/Hämplin
g/Grönfink
Gäss
Havsörn
Häger
Kaja
Kanadagås
Korp
Kråka
Ljungpipare
Lärkfalk
Måsart (släktet)
Ormvråk
Orre
Pilgrimsfalk
Ringduva
Rödspov
Sidensvans
Sjöfågelart
(släktet)
Skogsduva
Skogsnäppa
Skrattmås
Snösparv
Sparvhök
Stare
Stenfalk
Storlom
Storspov
Strorskarv
Stroskrake
Stäpphök
Svartsnäppa
Sångsvan
Sädgås
Tofsvipa
Tornfalk
Trana
Trastart (släktet)
Vadare
Vit stork
Vitkindad gås
Ängshök
Änspiplärka
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Larus canus
Buteo lagopus
Anser anser
Larys argentatus
Anas platyrhynchos
Tringa glareola

3292
12
18
234
NT

Carduelis sp.
Anser sp.
Haliaeetus albicilla
Ardea cinerea
Corvus monedula
Branta canadensis
Corvus corax
Corvus corone
Pluvialis apricaria
Falco subbuteo
Larus sp.
Buteo buteo
Tetrao tetrax
Falco peregrinus
Columba palumbus
Limosa lapponica
Bombycilla garrulus
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258
88
967
563
14
30

2000
VU, dir

803
40
1050

dir

16
700
43
1

VU
NT, dir

1
1
821

1989
138
1
225
17
20
11
250
16

998
16

200
150

Columba oenas
Tringa ochropus
Larus ridibundus
Plectrophenax nivalis
Accipiter nisus
Sturnus vulgaris
Falco columbarius
Gavia arctica
Numenius arquata
Phalacrocorax carbo
Mergus merganser
Circus macrourus
Tringa ertythropus
Cygnus cygnus
Anser fabalis
Vanellus vanellus
Falco tinnunculus
Grus grus
Tursdus sp.
kahlaajalaji
Ciconia ciconia
Branta leucopsis
Circus pygargus
Anthus pratensis

Totalt

2
NT
14

972
51
11

1
dir

NT

dir
NT

dir

28
1
1
307
958
1
2012
20300

1
58
280
51

1301
719
675
6
2412

4
dir
1
3
33 037

12 177

Trana
Om hösten flyttar enligt uppskattning 20 000 tranor via Österbotten och Mellersta
Österbotten (Nousiainen & Tikkanen 2013). Huvudgrupperna av tranor samlas på
åkrarna vid västkusten (t.ex. på Söderfjärdens åkerområden) och flyttar i allmänhet
söderut mellan mitten av september och början av oktober. Ofta kulminerar
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höstflyttningen i en stor flyttdag, så att dagssumman kan bli 3000-7000 flyttande
tranor. I allmänhet följer tranornas huvudflyttning noggrant kustlinjen (Nousiainen
2008).
Under observationerna av höstflyttningen observerades sammanlagt cirka 2 400 tranor.
Tranornas flytt var som mest aktiv i mitten av augusti. Tranornas flytt söderut
koncentrerades klart öster om projektområdet och endast 20 % av tranorna flyttade
över projektområdet och mest i rak riktning söderut. Det avlånga nord-sydliga
åkerfältet öster om projektområdet i Petalax fungerar sannolikt som någon sorts
flyttled som styr tranornas flytt. En del av höstens observationsantal förklaras av att
några tranor dagligen flög mellan övernattningsplatserna vid kusten och födoområdena
på åkrarna i Petalax. Det gjordes 300 observationer av tranor under höstflyttet som
flög från åkrarna mot norr, dvs. mot kusten.
De tranor som observerades flytta över projektområdet under hösten motsvarar endast
några procent av den årliga höstflyttningen längs kusten. Enligt uppföljningen ligger
projektområdet delvis på tranornas flyttstråk men huvudgrupperna av tranor flyttar
öster om projektområdet (Figur 14.5). Tranornas höstflyttning är dock anmärkningsvärt
beroende av vindförhållandena. Deras flyttstråk kan därför variera mycket mellan olika
år och till och med olika dagar. Till följd av östliga vindar kan flyttfronten under vissa år
förskjutas västerut.
Under vårflyttningen observerades lite färre tranor än under hösten (cirka 2 000). Cirka
hälften av observationerna gjordes 24.4 när över 1 200 tranor flyttade vid eller över
projektområdet. Liksom på hösten koncentrerades flytten på våren öster om
projektområdet och endast en femtedel av alla tranorna flög över området (Figur 14.6).
Av de tranor som observerades under höst- och vårflyttningen flög över 65 % på
kollisionshöjd på hösten och 48 % på våren. En mycket liten del av dem flög under (ca
5 %) och ungefär 35-45 % på rotorbladens höjd.
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Figur 14.5. Rutter och flygriktningar för tranor på hösten 2012 i förhållande till
projektområdet.
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Figur 14.6. Rutter och flygriktningar för tranor på våren 2013 i förhållande till
projektområdet.

Gäss
Under observationerna av höstflyttningen 2012 passerade cirka 1 800 gäss
projektområdet. Ungefär en tredjedel av de artbestämda gässen var sädgäss (cirka
960). På hösten observerades endast 18 grågäss och de övriga observationerna gällde
gäss som inte kunde artbestämmas eftersom avståndet mellan fåglar och observeraren
var för stort eller synligheten var av någon annan anledning för dålig.
På våren såg man cirka 3 700 gäss. Av dessa var ungefär 1 990 gäss som man inte
kunde artbestämma. Totalt 700 individer sädgäss noterades. Grågäss noterades totalt
970 individer, men ganska stor andel av observationsantalet förklaras delvis av att
grågäss dagligen flög mellan övernattningsplatserna vid kusten och födo-områdena på
åkrarna i Petalax.
Cirka 67 % av gässen flyttade över projektområdet under höstflyttningen och en del på
båda sidorna om området (Figur 14.7). På våren flyttande största delen av gässen öster
om projektområdet och endast 38 % av gässen flög över det. Dessutom koncenterades
gässens huvudflyttning till de östra delarna och öster om projektområdet både på
hösten och på våren (Figur 14.8).
Av de gäss som observerades under flyttningen flög ungefär hälften (52 %) på
kollisionshöjd. En femtedel av alla gässen flög under rotorbladens höjd dvs. under den
höjd där risk för kollision med vindkraftverk föreligger. På hösten var gässens flytthöjd
något högre än på våren.
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En stor del av sädgässen kommer till Sydösterbotten från födo-områden i Sverige och
flyger då rakt över Bottenhavet. Åkrarna i Kristinestad är en viktig rastplats för gässen.
Efter några dagar fortsatter flyttningen norrut. Via Österbotten och Mellersta
Österbotten flyttar om våren enligt uppskattning 10 000–20 000 sädgäss och cirka
6 000 – 8 000 grågäss (Nousiainen & Tikkanen 2013). På hösten är antalet flyttande
individer ännu större. De säd- och grågäss som observerades flytta över
projektområdet under våren och hösten motsvarar endast några procent av den årliga
flyttningen längs kusten. Trots att man under uppföljningen kunde observera bara en
del av gässens årliga flyttning, visar uppföljningen att projektområdet inte ligger på
artens viktiga flyttstråk.

Figur 14.7. Rutter och flygriktningar för gässen (Anser sp.) på hösten 2012 i
förhållande till projektområdet.
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Figur 14.8. Rutter och flygriktningar för gässen (Anser sp.) på våren 2013 i förhållande
till projektområdet.

Svanar
Alla artbestämda svanar i observationsmaterialet var sångsvanar (Cygnus cygnus).
Totalt observerades ganska få svanar. Under höstflyttningsperioden passerade ungefär
300 svanar projektområdet. Cirka 70 % av dem flyttade strax över området. Under
vårflytten observerades totalt 1 300 svanar, varav cirka 60 % observerades flytta över
området.
Sångsvanar flyttar mycket sent på hösten, då vattendragen fryser till. Ofta samlas de i
flockar på åkrarna först i oktober och flyttar söderut endast under oktober–november.
Därför skulle antalet observerade sångsvanar sannolikt ha varit större om de aktiva
observationerna hade fortsatt längre in på hösten. En del av sångsvanarna flyttar också
långt ute över öppna havet (Nousiainen 2008). Enligt beräkningarna flyttar cirka 20
000 sångsvanar om hösten via Bottniska viken (Nousiainen & Tikkanen 2013).
Sångsvanarna observerades flyga i genomsnitt på lägre höjd än gässen. Cirka 70 %
flög under rotorbladens höjd på hösten och 55 % på våren. Endast 29-40 % flög på
kollisionshöjd.
Sångsvanarnas flyttstråk i Sydösterbotten går framför allt längs Bottniska vikens
strandlinje. Liksom grågässen samlas rastande svanar på åkerområdena i Kristinestad
under vårarna. En del av sångsvanarna flyttar dock rakt över havet från Sverige liksom
även sädgässen.
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Havsörnar
Havsörnar flyttar främst längs kusten. Under höstflyttningen 2012 observerades 40
havsörnar i närheten av projektområdet. Nästan hälften av dem flyttade över
projektområdet och de övriga passerade området längs dess östra eller västra sidor. På
hösten observerades inga lokala örnar. På Gålörens observationsplats gjordes också
observationer av örnar som flög längs kusten. En del av dessa observationer kan även
gälla lokala individer som cirklar i havsområdet.
Under vårflyttningen gjordes ganska många observationer av havsörnar. Under
vårflyttningsperioden observerades arten nästan 140 gånger. Det är alltid svårt att
särskilja mellan flyttande, lokala och kringströvande havsörnar. Häckande havsörnar är
stannfåglar som håller sig inom sina revir året om. Kringströvande örnar rör sig på
området året runt, eftersom fåglar som inte häckar samt ungfåglar inte är bundna till
något häckningsrevir. Av alla observerade örnar uppskattades ungefär 50 observationer
vara observationer av lokala, omkringströvande örnar och cirka 90 tolkades vara
flyttande. Det är svårt att på basen av flyttobservationerna avgöra individantalet av
lokala havsörnar, eftersom man troligen har observerat samma fåglar under flera olika
observationsdagar. Speciellt från observationspunkten vid Gålören gjorde man rikligt
med observationer av havsörnar som rörde sig i närheten av kusten. Havsörnar och
deras rörelser under häckningsperioden har behandlats också i samband med det
häckande fågelbeståndet i kapitel 14.3.2.

Figur 14.9. Rutter och flygriktningar för havsörnar på hösten 2012 i förhållande till
projektområdet.

Det är svårt att fastställa örnarnas huvudflyttstråk, då arterna vid sin flyttning utnyttjar
det lyft som varmare luftströmmar ger. Då kan flyttstråken variera märkbart
(Nousiainen 2013). Antalet havsörnar i Finland som övervintrar och flyttar har
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uppskattats till 2 000–3 000 individer. De havsörnar som observerades flytta över
projektområdet under våren och hösten (inklusive de observerade lokala och
kringströvande fåglarna) motsvarar högst några procent av den totala flyttande och
lokala populationen i Finland. Enligt utredningar koncentreras havsörnarnas flytt
generellt sett öster om projektområdet men speciellt om våren sker flyttning också
över områdets östliga delar (Figur 14.9, Figur 14.10).
Av de havsörnarna som observerades under flyttningen flög två tredjedelar (77 %) på
kollisionshöjd. De övriga havsörnarna flög antingen under (4 %) eller över (19 %)
rotorbladens höjd.

Figur 14.10. Rutter och flygriktningar för havsörnar på våren 2013 i förhållande till
projektområdet.

Dagrovfåglar
Av medelstora cirklande rovfåglar (ormvråk och fjällvråk) observerades under vår- och
höstflyttningarna sammanlagt 13 individer på hösten och 104 individer på våren. Av
dessa flyttade ungefär 60 procent via projektområdet under hösten och 80 procent
under våren. Antalet observerade rovfåglar är relativt litet jämfört med
toppnoteringarna vid kusten och även i de andra uppföljningar som har gjorts för
vindkraftsparker i Österbotten. Antalet flyttande fjällvråkar var betydande, 88 stycken
på hösten och det påvisar att projektområdet ligger delvis på artens flyttstråk. Antalet
fjällvråkar som flyttar årligen via Österbotten har beräknats till 1 000–2 000 individer
(Nousiainen & Tikkanen 2013). En betydande del av fjällvråkarna flyttar över Kvarken i
nordvästlig riktning på våren och sydostlig på hösten och de huvudsakliga flyttstråken
för arten ligger nordväst om projektområdet. 67 % av alla observerade fjällvråkar flög
på kollisionshöjd och 30 % av dem flög över kollisionshöjd.

FCG Design och planering Ab
Företagargatan 13, PB 186, 65101 Vasa
Tel. 010 4090, fax 010 409 6999, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG DESIGN OCH PLANERING AB
11.12.2014

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

94 (263)

Ormvråkarnas flyttning var ganska obetydlig och inga bivråkar observerades under
uppföljningarna. Båda arterna flyttar mestadels på inlandssidan (Nousiainen 2008) och
det är svårt att få tillförlitliga uppskattningar, då flytten sprider sig i ett större område.
I Molpe-området sprids rovfågelflyttningen sannolikt över en ganska bred sektor och
det går inte att fastslå något tydligt flyttstråk i området.
Dessutom observerades cirka trettio kärrhökar (blå kärrhök, brun kärrhök, ängshök och
stäpphök). Under vårflyttningen sågs två fiskgjusar varav en flög norrut och en sydväst
längs områdets östra gräns.
Flyghöjden av alla cirklande rovfåglar var ganska hög och endast 18 procent av dem
flög på kollisionshöjd. Kärrhökarna flyttade dock typiskt ganska lågt och över 80 % av
dem flyttade under kollisionshöjd.
Flyttande falkar (sparvhök, lärkfalk, tornfalk, stenfalk) räknades sammanlagt till några
tiotal. Falkarna sågs flyga på i stort sett samma höjd. Inom dessa artgrupper flög
nästan 70 procent av fåglarna på kollisionshöjd.
Övriga arter
Av övriga arter observerades flyttande småtättingar och trastar men också måsar,
duvor, vadare och kråkfåglar. Antalet observerade flyttande ringduvor var ungefär 800
på hösten och tusen på våren. Duvorna flyttade varierande på alla tre flyghöjderna.
Av kråkfåglarna observerades betydande flyttning endast för kajan som på hösten
samlas i stora flyttflockar. Flyttningen av kajor är tydligen starkast vid kusten. På
hösten observerades totalt över tusen kajor varav 45 % flyttade på kollisionshöjd.
Hos vadarna var flyttningen mycket liten under observationsperioderna. På hösten sågs
endast några vadarfåglar, huvudsakligen ljungpipare (43 individer). På våren sågs
flyttande flockar endast hos storspov och tofsvipa. Totalt observerades 163 flyttande
tofsvipor som flyttade i en bred front över projektområdet och också på båda sidorna
om området. Vadarnas flytthöjd var tydligen mycket låg och 60 % av alla vadare
flyttade under rotorbladens höjd.
Antalet flyttande andfåglar var ganska obetydligt. Under flyttningsperioderna gjordes
endast några observationer av gräsand och storskarv. Lomfåglarna flyttar över öppna
havet och under uppföljningen påträffades bara en storlom på våren 2013. Under
vårflyttningen observerades också 260 storskarvar, som oftast flyttar genom yttre
skärgården och längre ut över havet.
Av måsfåglar observerades skrattmåsar endast under vårflyttningen (ungefär 1000
individer). Skrattmåsarnas mängder under vårflyttningen i Österbottens kustregion är i
medeltal flera tusen eller tiotals tusen individer (Nousiainen 2008). På hösten
observerades betydande flyttning hos fiskmåsar (3 300 individer) men också gråtrutar
sågs i några hundratal (cirka 900 individer). Av de måsar som observerades under
höst- och vårflyttningen flög under 40 % på kollisionshöjd. Under en femtedel av dem
flög under och 43 % över rotorbladens höjd.
14.3.3 Viktiga områden för fågelbeståndet
IBA-områdena, dvs. internationellt viktiga fågelområden, är BirdLife Internationals
projekt för att identifiera och skydda viktiga fågelområden. I världen har cirka 10 000
internationellt viktiga fågelområden identifierats. Dessa är också viktiga för den övriga
biologiska mångfalden. Av områdena ligger 97 stycken i Finland (Heath & Evans 2000).
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De IBA-områden som finns i närheten av projektområdet ingår i motsvarande FINIBAområden.
FINIBA-områdena är viktiga fågelområden i Finland. Områdena har valts ut utifrån
kartläggningar som gjorts av Finlands miljöcentral och BirdLife Finland (Leivo m.fl.
2001). FINIBA-projektet är inte ett skyddsprogram, men största delen av FINIBAområdena hör till skyddsprogrammet för fågelvatten eller till förslag till Natura 2000nätverket.
Inom en radie av tio kilometer från projektområdet finns det tre FINIBA-områden och
ett IBA-område (Figur 14.4). Förutom dessa finns det även fem andra viktiga
fågelområden i projektområdets närhet. (Tabell 14.3)

Figur 14.4. Internationellt viktiga fågelområden (IBA) och viktiga fågelområden i
Finland (FINIBA) på cirka 30 kilometers avstånd från projektet (Leivo m.fl. 2001).
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Petalax åmynning
FINIBA-området Petalax åmynning består av två delområden, varav ett större område
finns på cirka en kilometers avstånd nordost från projektområdet och ett mindre
område finns på cirka fem kilometers avstånd nordost från projektområdet. Petalax
åmynning är ett flackt ådelta som omges av strandängar och -skogar och är beläget vid
kusten i Malax. Området är 293 ha stort och är i sin helhet skyddat och hör till Natura
2000-skyddsnätverket. Fågelarter som finns på området är bl.a. svan, grågås,
kärrsnäppa, brushane och dvärgbeckasin.
Halsön matalikot
Fågelområdet Halsön matalikot är även tudelat och det större delområdet finns väster
om projektområdet på cirka 1,5 kilometers avstånd och det mindre delområdet finns
nordväst om projektområdet på cirka 2,5 kilometers avstånd. Helheten är 792 ha stor
men inte skyddat genom något annat skyddsprogram. Området är ett vittgående grund
mellan Halsön och Korsnäs kust. Kriteriearter som finns på området är sothöna och
bergand.
Kvarkens skärgård
Kvarkens skärgård är ett stort och mycket mångsidigt skyddsområde i Bottenvikens
mellersta delar. Området hör till olika skyddsprogram och är skyddat till 61-90 %. Det
223 652 ha stora området sträcker ut sig nordväst och norr om projektområdet och
finns som närmast på cirka fem kilometers avstånd. Flera olika fågelarter observeras på
området, bl.a. svärta, knipa, gravand och skärsnäppa.
Harrström
Cirka 10 kilometer sydväst om Molpe-Petalax projektområde finns FINIBA-området
Harrström. Området finns i Korsnäs kommun och är 31 ha stort. Det för fågelbeståndet
värdefulla området består av en dels igenvuxen strandäng med vassväxtlighet och
ligger vid mynningen av en liten flodfåra. På området häckar kärrsnäppan.
Tabell 14.5. FINIBA-områden i närheten av projektområdet (BirdLife Finland 2013).
Namn

Kod

Kommun

Petalax åmynning

730014

Halsön matalikot
Harrström
Kvarkens skärgård
Sanemossen
SundominlahtiSöderfjärden
Sydösterbottens
skogar
Sydösterbottens
skärgård
Levanevan alue

Kriteriearter
(st.)

Areal (ha)

Avstånd
(km)

Malax

8

293

1-5

730039

Korsnäs

2

792

1,5-2,5

730006
730001,
(IBA FI045)
720022
730040,
(IBA FI042)

Korsnäs
Vasa, Nykarleby,
Malax, Korsholm
Närpes, Malax

1

31

10

32

223 652

5

1

995

16

9

4 510

17

3

51 781

20

18

15 800

22

5

3 650

32

720069
720070
720072

Vasa, Korsholm
Närpes,
Kristinestad
Kristinestad,
Närpes, Kaskö
Jurva, Laihia

BirdLife Finland har tillsammans med sina lokala föreningar börjat MAALI-projektet för
att identifiera viktiga fågelområden på landskapsnivå. MAALI-områdena är en
utvidgning av IBA- och FINIBA-områdena på landskapsnivå. När projektet är färdigt
kommer MAALI-områdena att komplettera FINIBA- och IBA-områdena. Möjliga MAALIFCG Design och planering Ab
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områden kommer att tas i beaktande i den fortsatta planeringen. I skrivande stund
kommer bedömningen dock att grunda på FINIBA- och IBA-områdena.
14.4 Konsekvenser av vindkraftsparken
14.4.1 Häckande fågelbestånd
Alternativ 1: En vindkraftpark med 29 vindkraftverk
Största delen av det häckande fågelbeståndet på projektområdet består av olika, i
Finland mycket vanliga sparvfåglar, för vilka vindkraftsparkernas konsekvenser i de
flesta undersökningarna har konstaterats vara lindriga (Rydell m.fl. 2012, Koistinen
2004). De direkta konsekvenserna under anläggningen är obetydliga, eftersom det är
relativt små ytor i livsmiljön som måste röjas för vindkraftverken och servicevägarna
(under 18 hektar) och förändringarna inriktas på skogsområden där habitaten och
fågelfaunan är ganska vanliga. Med beaktande av kanteffekten kan över 95 procent av
fåglarnas livsmiljöer på projektområdet anses bevarade i stort sett i sitt nuvarande
tillstånd oavsett om projektet genomförs eller inte. Bland större och rörligare fågelarter
som hökar påverkas endast en obetydlig del av djurens livsmiljö av konsekvenserna.
Konsekvenserna av vindkraftsetableringen kan jämföras med förändringarna som
skogsbruket orsakar i livsmiljöerna och till vilka fågelbeståndet i området i viss mån
redan har anpassat sig. Fåglar som lever i skogsbruksområdet måste flytta till nya
livsmiljöer till följd av gallrings- och slutavverkningar och för de fåglar som häckar i
ekonomiskogarna finns det gott om motsvarande livsmiljöer i närheten av
byggplatserna. Skogarna i projektområdet är redan splittrade pga. skogsskiften som
avverkats vid olika tidpunkter och ett omfattande nät av skogsbilvägar.
Vindkraftsparkens splittrande effekter på livsmiljöerna bedöms endast i liten mån öka
effekterna av skogsbruket. Även vägnätet som behövs för vindkraftsparken bygger på
de befintliga skogsbilvägarna, varigenom antalet nya servicevägar är relativt litet. Det
bör ändå beaktas att förändringarna i livsmiljöerna till följd av vindkraftsetableringen är
bestående, åtminstone för den tid som den planerade vindkraftsparken är i drift.
På de preliminära byggplatserna häckar inga arter som är skyddsvärda eller speciellt
känsliga för förändringar i livsmiljön. Naturtyper som är värdefulla för fågelbeståndet
samt habitat för värdefulla arter (t.ex. livsmiljön av myrmarksfåglar och spelplatsen av
tjäder) har lämnats utanför anläggningsområden redan under planeringsskedet.
Dessutom har det lämnats en tillräcklig skyddszon av skog runt de värdefulla
biotoperna och kända bona. Skyddsvärda fågelarter som har observerats i omedelbara
närheten av byggplatserna är orre (kraftverk 6), spillkråka (kraftverk 10) och järpe
(kraftverk 4). Reviren för dessa arter är ganska stora förutom för järpen. Känsligaste
för projektets konsekvenser av dessa arter anses vara orren eftersom arten har
klassificerats som nära hotad.
En spelplats av klass II för tjäder finns på ett relativt bullerkänsligt område vid en
skogsbilväg. Då kommer breddningen av vägen att ändra på spelplatsens särdrag och
eventuellt leda till att spelet flyttas. Konsekvenserna kan dock inte bedömas som
betydande för en art vars spelplats flyttas flera hundra meter per år, vilket i finländska
förhållanden är synnerligen vanligt (Valkeajärvi m.fl. 2007). Det intensiva skogsbruket
har under de senaste decennierna förstört ett flertal spelplatser för tjäder och det är ett
känt faktum att spelplatser även kan flytta till relativt unga, cirka 30-åriga planterade
skogar (Valkeajärvi m.fl. 2007). Liknande ostörda områden kommer att fortbestå på
projektområdet även i det fall att vindparkprojektet förverkligas. Spelplatsen kan också
finnas i mosaik som splittras av beståndsfigurer i olika åldrar (Valkeajärvi m.fl. 2007).
Den spelplats befinner sig som konstaterat redan i sitt nuvarande tillstånd på ett
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ostabilt område och kan flytta från år till år. Bedömningen är att hönsfåglarna kan med
tiden anpassa sig till de förhållanden som uppstår om vindkraftsparken byggs. Eftersom
vindkraftsparken inte i högre grad medverkar till ytterligare splittring av skogarna på
projektområdet, bedöms projektets konsekvenser för livsmiljön i fråga om spelplatser
för tjädern och orren, arternas fortplantning och lokala fortbestånd vara jämförelsevis
små.
Av de andra skyddsvärda arterna på området kan projektets konsekvenser märkas på
häckande medelstora rovfåglar. Medelstora rovfåglar som häckar på eller i närheten av
projektområdet är duvhök, ormvråk och bivråk. Eftersom dessa arters revir är ganska
stora påverkas endast en liten del av hökarnas livsmiljö av konsekvenserna. Bivråkarna
som häckar på eller i närheten av projektområdet betraktas som en av de arter som är
känsliga för splittring av skogen, eftersom de gynnas av vidsträckta enhetliga
skogsområden och företrädesvis rör sig i äldre bland- och barrskogsområden. Det mest
vidsträckta revirets omfattning utgör i regel drygt tio kvadratkilometer (PKLTY 2006a).
Molpe-Petalax vindkraftspark är likväl huvudsakligen belägen i ett ungt gran- och
talldominerat skogsområde, som inte utgör en primär livsmiljö för bivråken. Revirets
kärnområde ligger sannolikt till största delen utanför projektområdet, varför
konsekvenserna förmodligen kommer att beröra den del av reviret som är mindre
värdefullt i kvalitativt och kvantitativt hänseende. För ormvråkens och duvhökens del
bedöms konsekvenserna som likadana, men eftersom arterna häckar i en något mer
splittrad miljö än bivråken, är de troligtvis inte lika känsliga för en splittring av
livsmiljön. Konsekvensernas betydelse för hökarterna påverkas även av andra
miljöfaktorer såsom av skogsbruket på området. I det fall att avverkningar görs på
områden där fåglarna har sina revir, framför allt under häckningstiden, kan
samverkningarna av vindkraftsparken och skogsbruket leda till att reviret ödeläggs
åtminstone tillfälligt. Mindre rovfåglar (tornfalk och lärkfalk) bedöms vara mer flexibla i
fråga om sin livsmiljö, eftersom de ofta häckar i miljöer som har bearbetats av
människan och även i bebodda trakter.
Förändringarna i livsmiljöerna för de mindre gammalskogsarterna på området (bl.a.
tretåig hackspett, mindre flugsnappare, trädkrypare, spillkråka och dubbeltrast) är
mycket obetydliga, eftersom projektet inte nämnvärt ökar splittringen av de äldre
skogsområdena i närheten av Dermossen och Långträskmossen.
Störningar pga. byggnadsarbetena och ökad mänsklig aktivitet i området kan tillfälligt
försämra häckningsresultaten för fågelarter utanför det egentliga anläggningsområdet,
men störningen gäller inte ett stort område och är kortvarig (max 2 år). Sådana
fågelarter som förekommer på projektområdet och som är känsliga för störningar under
byggnadsperioden är bl.a. trana, bivråk och ormvråk. Å andra sidan häckar ormvråk
ofta även på mycket störningsutsatta platser, t.ex. avstjälpningsplatser och i närheten
av bebyggelse (Valkama m.fl. 2011). Konsekvenserna för arternas häckning
uppkommer dock endast vid 1-2 häckningsperioder, vilket inte orsakar betydande
konsekvenser för dessa långlivade arter och inverkar därmed inte på deras
förökningssuccé då man betraktar saken i förhållande till deras hela livstid.
De negativa konsekvenserna av buller och andra störningar (blinkningar och rörelser)
från vindkraftverkens rotorblad påverkar ett större område än förändringarna i
livsmiljöerna och pågår under hela den tid som vindkraftsparken är i drift. Det är likväl
möjligt att fåglarna överger sina revir pga. störningar under anläggningen av projektet
eller de första åren när vindkraftsparken är i drift. I allmänhet har tätheten för
sedvanliga häckande fåglar inte konstaterats minska märkbart i närheten av
vindkraftverk (Langston & Pullan 2003) och störningarna bedöms vara obetydliga för
största delen av de fåglar som häckar i området. Störningskonsekvenserna minskar
oftast redan på 100–200 meters avstånd från kraftverket (Hötker m.fl. 2006),
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varigenom tillräckligt ostörda livsmiljöer kommer att bestå på området även för
känsligare arter. Någon minskning i bestånden för de fågelarter som häckar på
vindkraftsparkernas områden har inte heller observerats på lång sikt (Pearce-Higgins
m.fl. 2012). På projektområdet förekommer inte arter som kan vara känsliga för
störningar som orsakas av vindkraftverkens drift (t.ex vattenfåglar). Vindkraftparkens
drift bedöms inte i betydande mån inverka på någon arts förekomst på projektområdet.
Vindkraftverken orsakar en kollisionsrisk för fåglarna. Enligt utredningar i Europa och
Nordamerika räknar man i medeltal 2,3 fågelkollisioner per vindkraftverk per år (Rydell
m.fl. 2012). Med beaktande av fåglarnas rörelser på projektområdet under året kan
projektet, om det realiseras, beräknas orsaka högst cirka 60 fåglars död per år (29
kraftverk). Kollisionsdödligheten under häckningstiden är obetydlig t.ex. jämfört med
antalet trafikdöda fåglar i Finland per år (ca 4,3 miljoner döda fåglar per år) (Manneri
2002). Vindkraftverken anses inte orsaka betydande kollisionsdödlighet för största
delen av de arter som häckar på projektområdet eller dess omedelbara närhet,
eftersom häckande fåglar sällan flyger så högt att det skulle föreligga någon risk för
kollision med rotorbladen. Största delen av de häckande arterna i området är olika
sparvfåglar som även tack vare sina fysiska egenskaper (t.ex. förmåga att snabbt byta
riktning) löper mindre risk för kollisioner. Konsekvenserna också för de alla
skyddsvärda, små sparvfågelsarter bedöms som obetydliga.
Satellitobservationer av de utrotningshotade bivråkarna visar att bivråkarna under
häckningstiden i genomsnitt rör sig på höjder under rotorbladen och att risken för
kollision med planerade vindkraftverk inte betraktas som särskilt signifikant (Patrik
Byholm, seminariet Ilman valtiaat 26.3.2013). Ormvråkens beteende vid jakt är
förknippat med mer kretsande på högre höjder, vilket eventuellt utsätter arten för
något större risk för kollisioner med vindkraftverk än bivråken. Bägge arternas
spelflygning sker relativt högt på våren. Enligt studier som gjorts utomlands undviker
rovfåglar någorlunda effektivt vindkraftverk i drift och allt som allt är den dödlighet som
orsakas av kraftverken ytterst obetydlig (Garvin m.fl. 2010). De häckande
populationerna av bivråk och ormvråk på projektområdet motsvarar endast en fraktion
av arternas häckande populationer i Södra Österbotten och Österbotten (Väisänen m.fl.
1998), varigenom projektets konsekvenser inte kommer att försämra bevarandet av
arterna i regionen.
Havsörnen är synnerligen utsatt för kollisioner, eftersom den är en stor fågel som inte
så enkelt kan göra snabba väjningsrörelser. Under bobygget, häckningen och
matningen av ungarna uppehåller sig havsörnen största delen av tiden i närheten av
boet (WWF Finland 2010), men jaktområdena kan finnas på upp till tio kilometers
avstånd från boplatsen. Havsörnarnas risk för kollisioner med vindkraftverken i MolpePetalax
vindkraftspark
bedöms
vara
liten
till
högst
måttlig,
eftersom
havsörnspopulationen på området är ganska stor och utifrån terrängobservationer
använder havsörnar trakten ibland som jaktområde. Det närmaste kända havsörnsboet
ligger som närmast cirka fyra kilometer från det närmaste planerade kraftverket (nr 1),
vilket anses som en tillräcklig skyddszon. Det är också känt att lokala fåglar lär sig väja
för kraftverken (BirdLife Finland 2010). På basen av Naturhistoriska centralmuseets
satellituppföljning av havsörnen har individerna inte rört sig på området (LUOMUS
2014). Den häckande populationen ökar i Finland, och 2012 fanns det nästan 190 revir
i Egentliga Finland, Satakunta och Kvarken (WWF 2012). Enstaka kollisioner bedöms
inte orsaka konsekvenser för den ökande populationen.
Den närmaste aktiva fiskgjusebon finns på över 2,5 kilometer från det närmaste
planerade kraftverket (nr 6). Avståndet är så stort att fiskgjusarnas rörelser på
projektområdet bedöms mycket få. Terrängobservationerna stöder påståendet. Med
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tanke på häckande fiskgjusar bedöms projektets kollisionskonsekvenser vara mycket
små.
Alternativ 2: En vindkraftpark med 24 vindkraftverk
Konsekvenserna påminner om konsekvenserna i alternativet 1, men de är mindre till
följd av färre planerade kraftverk och färre förändringar i livsmiljön. Anläggningstiden
som orsakar störningar är också kortare.
Konsekvenserna för skyddsvärda fågelarter är små eftersom inga direkta konsekvenser
riktas mot värdefulla naturtyper för dessa arter. Skyddsvärda fågelarter som har
observerats i den omedelbara närheten av byggplatserna; orre (kraftverk 8), spillkråka
(kraftverk 9), järpe (kraftverk 4 och 5) och tjäder (kraftverk 17). Reviren för dessa
arter är ganska stora och består av ganska vanligt ekonomiskogsområde. De
känsligaste arterna för effekterna av projektet av dessa arter anses vara orre och
tjäder eftersom arterna har klassificerats som nära hotad. Konsekvenserna bedöms
dock inte märkbara på populationsnivå, eftersom både orren och tjädern är mycket
vanliga arter i Österbotten och arternas bestånd är ganska stabilt. Konsekvenserna för
skyddsvärda fågelarter bedöms vara samma som i alternativet 1. Överlag bedöms
konsekvenserna för det häckande fågelbeståndet vara obetydliga.
Alternativ 3: En vindkraftpark med 15 vindkraftverk
Konsekvenserna påminner om konsekvenserna i alternativ 1, men är mindre eftersom
antalet kraftverk och därmed även konstruktionernas utsträckning är mindre och
innebär färre förändringar i livsmiljön. Anläggningstiden som orsakar störningar är
också kortare.
Konsekvenserna för skyddsvärda fågelarter är små eftersom inga direkta konsekvenser
riktas mot värdefulla naturtyper för dessa arter. Skyddsvärda fågelarter som har
observerats i den omedelbara närheten av byggplatserna; orre (kraftverk 3), järpe
(kraftverk 4), mindre flugsnappare (kraftverk 10) och tjäder (kraftverken 14 och 15).
Reviren för dessa arter är ganska stora och består av ganska vanligt
ekonomiskogsområde. De känsligaste arterna för effekterna av projektet av dessa arter
anses vara orre och tjäder eftersom arterna har klassificerats som nära hotad.
Konsekvenserna bedöms dock inte märkbara på populationsnivå, eftersom både orren
och tjädern är mycket vanliga arter i Österbotten och arternas bestånd är ganska
stabilt.
Överlag bedöms konsekvenserna för det häckande fågelbeståndet vara obetydliga i
alternativ 3. Jämfört med alternativen 1 och 2 är konsekvenserna ännu mindre. I
alternativ 3 har man inte placerat kraftverk i de sydsydvästra och södra delarna av
projektområdet. I alternativ 3 är avståndet mellan Dermossen och vindkraftparkens
konstruktioner längre, vilket även gynnar det häckande fågelbeståndet som är
mångsidigt i närheten av myrmarken.
14.4.2 Flyttfågelbeståndet
Alternativ 1: En vindkraftpark med 29 vindkraftverk
Vindkraftsparken med 29 kraftverk enligt projektalternativ 1 bildar ett cirka 5 km x 5
km stort hinder på och i närheten av fåglarnas flyttrutt. Då måste flyttfåglarna flyga
runt den planerade vindkraftsparken antingen på den västra eller östra sidan om de
inte vill flyga över eller mellan kraftverken. Mellan Bottenhavets kust och
vindkraftsparken lämnas en cirka 1,5-6 kilometer bred zon, som fåglarna fortfarande
kan använda som flyttningsrutt. Att kringgå vindkraftverken leder på sin höjd till några
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extra kilometers flygning och en extra energiåtgång som inte torde vara värd att
nämna i relation till den upp till tusental kilometer långa flyttningen. I fråga om den
planerade vindkraftsparken går viktiga flyttstråk för många arter förbi projektområdet
genom skärgården och över havsområdena. Flytten för t.ex. sjöandar som alfågel och
sjöorre, lomfåglar, storskarvar, vadare och måsar koncentreras klart till väster om
projektområdet. Påverkan för dessa arter bedöms vara försumbar eller låg.
Att en fågel flyger genom de roterande rotorbladen på ett vindkraftverk innebär inte i
sig dödlig utgång, utan de flesta fåglar klarar sig oskadda. Då vindkraftsparken byggs
kommer den 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). Uppskattningsvis antas högst 60 fåglar per år kollidera med
kraftverken enligt alternativ 1 (29 kraftverk). Observeras bör att detta värde gäller alla
fågelrörelser på området under året, inte bara flyttande fåglar. Enligt en allmän
uppskattning är största delen av de fåglar som kolliderar med vindkraftverken vanliga
lokalt häckande fåglar som rör sig i närheten av kraftverken under en längre tid än
flyttfåglarna som passerar via området två gånger om året. Det bedöms inte vara
troligt och mycket sällsynt att en sällsynt eller utrotningshotad flyttfågelart skulle
kollidera med ett vindkraftverk i Molpe-Petalax vindkraftspark.

Figur 14.11. Fågeln kan flyga genom rotorbladen oskadad (på bilden en häger).

På projektområdet finns inte sådana terrängformationer (åsar, vattendrag) som de
fåglarna som helst flyttar över landområdena skulle följa under sin flytt. Många vanliga
och talrika arter som ringduva, tofsvipa, trastar och småtättingar flyttar både under
våren och också hösten över projektområdet på en bred front. Dessa små och
medelstora fågelarter löper dock mindre risk för kollisioner tack vare sina fysiska
egenskaper (t.ex. förmåga att snabbt byta riktning). De vanliga arternas känslighet för
kollisionskonsekvenser reduceras också av deras goda ungproduktion, korta
generationer och stora populationer. Dessutom flyttar de flesta småfågelarterna typiskt
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under rotorbladens höjd och bedöms också därför inte vara speciellt utsatta för
kollisionsrisk. Populationerna av dessa vanliga arter är så stora att det skulle krävas
extremt många kollisioner under en flytt för att arterna ska påverkas negativt på
populationsnivå.
Störst kollisionsrisk för flyttande fåglar föreligger för stora arter som flyttar i stora
mängder igenom eller i närheten av projektområdet. Sådana arter är i Molpe-Petalax
fall enligt observationerna gäss, trana speciellt på hösten, havsörn och också fjällvråk.
Bland gässen är det huvudsakligen sädgås som flyttar i betydande skala över
projektområdet. Sädgåsen och havsörnen drabbas mest av de potentiella
kollisionskonsekvenserna, eftersom arterna är på avtagande. Därför ligger fokusen i
konsekvensbedömningen på dessa stora arter.
Havsörnens flyttstråk antas till viss del passera över projektområdet även om det
observerade antalet individer inte var signifikant stort. Havsörnen har dock betydligt
större risk för kollision under häckning och födosök än under flyttningen när den flyger
mer direkt. Risken för kollision är ökad också med flyttande individer när de samlar in
höjden cirklande på områden där det finns uppvindar t.ex. bergsområden, trädlösa,
solbelysta områden och branta sluttningar (WWF 2010). Sådana regelbundna
termikflygningsområden eller områden med kraftiga uppåtstigande vindar förekommer
inte i projektområdet. Därför bedöms risken för kollision bli liten och konsekvenserna
för flyttande havsörnar försumbara. Dessutom är de flyttande örnarna i första hand
unga fåglar, vilket betyder att enskilda kollisioners konsekvenser för populationen blir
mindre jämfört med dödlighetens ökning bland vuxna, förökningsdugliga
havsörnsindivider.
Få andra medelstora rovfågelarter observerades i flyttfågelinventeringen, således förblir
konsekvenserna för deras population på Molpeområdet liten. Rovfågelflyttningen är i
allmänhet som intensivast vid klart väder då det finns mer uppvindar som rovfåglarna
kan utnyttja och sikten är god. Vid regn, då kollisionsriskerna också är störst, flyttar de
här arterna i betydligt mindre omfattning, vilket då också minskar antalet fåglar som
flyger genom vindkraftsområdet. Studier som gjorts utomlands visar att den
rovfågeldödlighet som orsakas av vindkraftverk som helhet betraktad är obetydlig
(Garvin m.fl. 2011). Det är sannolikt att de rovfåglar som flyttar via projektområdet
kommer att ta sig runt vindkraftverken eller flyga över dem. Några tiotals fjällvråkar
flyttar troligen över projektområdet årligen, men fåglarnas kollisionsrisk med
kraftverken bedöms vara så liten, att det inte har en desto större konsekvens för hela
det flyttande beståndet. En stor del av fjällvråkarna flyttar på den västra sidan av
projektområdet över Kvarken till Sverige och tillbaka, varvid de inte flyger via den
planerade vindkraftparken.
Sångsvanarna observerades inte i betydande grad flytta genom projektområdet.
Sångsvanarna konstaterades i fågelinventeringen flyga på mycket låg höjd under både
vår och höst, vilken minskar deras risk för kollision med rotorbladens spetsar. Artens
häckningsbestånd är dock livskraftigt i Österbotten och utveckling av populationen är
ökande i hela Finland, varför eventuella enstaka kollisioner inte kännbart kommer att
påverka arternas populationsnivå.
På basen av flygsättet (långsam, kretsande flygstil) anser man generellt att tranan är
en av de arter som är mest riskbenägen för att kollidera med vindkraftverkens rotorer.
Endast en liten del av den tranpopulationen som flyttar genom Österbotten flyttar
genom projektområdet. Tranorna flyttar vanligen på mycket hög höjd och vid klart
väder då sikten är god. Detta reducerar risken för att de ska kollidera med kraftverken.
En del av flytten styrs å sin sida av åkrarna i Petalax och flyttningen går förbi
projektområdet på dess östra sida. Såsom svanar anses inte heller enstaka kollisioner
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påverka tranan på populationsnivå, som enligt aktuella beräkningar har ett livskraftigt
och tilltagande bestånd.
Vindkraftverken i drift kan orsaka olägenhet som visuella störningar (roterande
rotorblad och blinkningar) samt eventuella bullerolägenheter som fördriver stora fåglar
från rastplatser i närhet av projektområdet. Enligt undersökningar kan fåglar som äter
helt undvika vindkraftsområdet. Speciellt för gäss som vilar på åkrar kan
konsekvenserna vara betydande, men störningarna (buller under anläggning och drift
av vindkraftverken, blinkningar från rotorbladen) har inte konstaterats sträcka sig
längre än 800 meter från kraftverken. I vissa fall har man även konstaterat att fåglarna
med tiden har vant sig vid kraftverken i närheten av sina rastplatser (Madsen &
Boermann 2008). Generellt har det maximala avståndet för störningseffekter orsakade
av vindkraftverk i litteraturen uppgetts vara cirka 500 meter, utanför vilket inga
betydande störningseffekter borde förekomma förutom i undantagsfall. De närmaste
vindkraftverken ligger emellertid så långt från rastplatserna på åkerfälten att
kraftverkens avskräckande störningskonsekvenser inte kan antas sträcka sig till
rastplatserna i någon anmärkningsvärd omfattning.
I Nederländerna har man ställvis observerat upp till 20–40 kollisioner per år för gäss
och svanar i närheten av rast- och övervintringsplatserna, men där är fågelrörligheten
så stor att den beräknade kollisionsrisken endast är 0,14 procent (Krijgsveld m.fl.
2011). Konsekvenserna på rastområdena bedöms i allmänhet vara obetydliga och på
åkerfälten i Petalax små.
Hur populationerna av olika arter påverkas av projektet är beroende av
fågelbeståndens nuvarande status och utveckling. För de flyttfågelarter som bedöms
vara extra känsliga vid Molpe-Petalax (havsörn, gäss, fjällvråk och trana) så är det
enbart sädgåsen som i dagens läge har en negativ populationsökning. Övriga arter har
en tillväxt på ca 3-6 % per år (Österbottens förbund, 2013).
Trots detta blir påverkan på populationen liten även för sädgåsen. Även om så många
som 20 sädgäss årligen skulle omkomma till följd av projektet så omfattar denna
påverkan enbart 0,1 % av populationen. Projektet kan därmed bidra 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. Havsörnen klassas som hotad och arten är känsligare för
kollisionskonsekvenser på grund av den mindre populationen och sin långsamma
förökningstakt. Havsörnens häckningsbestånd har dock ökar under de senaste åren på
Östersjöområdet och t.ex. under åren 2000-2005 har mängden revir i medeltal ökat
med 7,5 % (Stjernbert m.fl. 2005). Medeltalet av ungeproduktionen har under de
senaste åren varit 250 ungar i året. Ifall de andra faktorerna som inverkar på
dödligheten hålls på samma nivå borde det årligen omkomma flera tiotals
havsörnsindivider på grund av kraftverken innan populationen skulle minska.
Molpe-området ligger delvis på huvudflyttstråket för olika flyttfågelarter, men avståndet
från strandlinjen och placeringen av kraftverksområdet parallellt med kusten minskar
konsekvenserna för flyttfåglarna (Tikkanen m.fl. 2013). Vindkraftprojektet kan orsaka
förändringar i de stora flyttfåglarnas flyttrutter och speciellt för deras användning av
vilo-områden. Konsekvenserna är dock inte sannolika att bli betydande för någon
flyttfågelart, eftersom det finns alternativa vilo-områden även intill de nya flyttrutterna.
De enskilda kollisionernas konsekvenser för arternas populationsutveckling bedöms
som små.

FCG Design och planering Ab
Företagargatan 13, PB 186, 65101 Vasa
Tel. 010 4090, fax 010 409 6999, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG DESIGN OCH PLANERING AB
11.12.2014

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

104 (263)

Alternativ 2: En vindkraftpark med 24 vindkraftverk
Konsekvenserna av det mindre projektalternativet 2 bedöms endast lite mindre jämfört
med alternativ 1, eftersom vindkraftsparkens barriäreffekt och de kollisionsrisker för
vilka fåglarna utsätts inte är nämnvärt mindre beroende på att antalet kraftverk inte
skiljer sig från varandra i större utsträckning.
Teoretiskt sett kan på årsnivå ett litet mindre antal kraftverk leda till mindre
fågelkollisioner per år, men skillnaden mellan alternativet är inte signifikant. På årsnivå
antas högst 55 fåglar per år kollidera med kraftverken enligt alternativ 2 (24 kraftverk)
(Rydell m.fl. 2012).
Konsekvenserna av alternativ 2 för flyttfågelbeståndet bedöms vara obetydliga och
sannolikt medför de ensamma inga betydande konsekvenser för populationen av en
enda art som flyttar via området. Den barriäreffekt som härrör från en vindkraftspark
med 24 vindkraftverk bedöms inte heller nämnvärt påverka fåglarnas flyttstråk i
Sydösterbotten.
Alternativ 3: En vindkraftpark med 15 vindkraftverk
Konsekvenserna för det flyttande fågelbeståndet är mindre i alternativ 3 än i
alternativen 1 och 2, eftersom antalet kraftverk är färre. I alternativ 3 utgör
vindkraftparken en barriär på högst 3,5 x 3 km. Vindkraftparkens formation i alternativ
3 är även avlång i samma riktning som kusten, vilket betyder att barriären som uppstår
för de flyttande fåglarna är lättare omkringflugen och inte betydande. I nordvästligsydostlig riktning är vindkraftparken som mest 1,8 km bred.
I alternativ 3 är det teoretiska beräknade antalet fågelkollisioner 35 fåglar per år
(Rydell m.fl. 2012). Konsekvenserna av vindkraftparken enligt alternativ 3 bedöms vara
mycket små och sannolikheten att de skulle medföra betydande konsekvenser för
populationen av någon art som flyttar via projektområdet är mycket liten.
Barriäreffekten som uppstår av vindkraftparken bedöms inte påverka fåglarnas
flyttfågelstråk i Sydösterbotten på något nämnvärt sätt.
14.4.3 Viktiga områden för fågelbeståndet
Konsekvenserna för IBA- och FINIBA-området Kvarkens skärgård bedöms obetydlig.
Området ligger så långt ifrån projektområdet för vindkraftsparken (5 km) att dess
fågelbestånd inte antas vara utsatt för några signifikanta störningar under bygg- eller
driftsperioden. Dessutom är största delen av kriteriearterna i området arter som är så
bundna vid skärgården och kusten att de med beaktande av den ekologi och det
beteende som kännetecknar dem inte i nämnvärd utsträckning förmodas röra sig på
den planerade vindkraftsparkens område. Av kriteriearterna kan man endast anta att
fiskgjuse och måsfåglarna även rör sig utanför IBA-området vid häckningstid. Även
dessa arters födosökningsområden koncentreras troligen till kusten och skärgården och
därmed kan man anta att det är otroligt att de skulle röra sig på området för
vindkraftparken. Flyttrutterna för kriteriefågelarterna är belägna vid kusten eller i
skärgården och löper sannolikt inte i betydande grad via vindkraftsparken som är
belägen på fastlandet. Av arterna som flyttade via projektområdet observerade man
endast en del sångsvanar, storskrake och fiskmås samt en rödbena. De möjliga
kollisions- och hinderkonsekvenser som kan uppstå för dessa arter bedöms förbli så
små, att det inte bedöms uppkomma konsekvenser för IBA-området för dessa arters
del heller.
Konsekvenserna för FINIBA-området Halsön matalikot bedöms vara obetydliga.
Kriteriarter är sothöna och bergand, som är bundna vid skärgårdsbiotoper och med
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beaktande av dess ekologi och det beteende som kännetecknar dem förmodas de inte i
nämnvärde utsträckning röra sig på vindkraftparkens område. Flyttrutterna för båda
fågelarterna är belägna vid kusten eller i skärgården och man observerade inte
någondera av arterna i samband med flyttobservationerna. Deras flyttrutter löper
sannolikt inte i betydande grad via vindkraftsparken som är belägen på fastlandet.
FINIBA-området Petalax åmynning ligger som närmast på under en kilometers avstånd
väster om projektområdet. Dess fågelbestånd antas vara utsatt för små störningar
under bygg- eller driftsperioden. Dessutom är största delen av kriteriearterna i området
arter som är så bundna vid skärgården och kusten att de med beaktande av den
ekologi och det beteende som kännetecknar dem förmodas de inte i nämnvärde
utsträckning röra sig på vindkraftparkens område under häckningsperioden. Via
projektområdet flyttar delvis endast sångsvan och grågås, vars populationer har varit
ökande i Finland under en längre tid. Projektets konsekvenser för dessa arters
populationer och förekomst på FINIBA-området bedöms vara små.
14.5 Lindring av konsekvenserna
Direkta konsekvenser för det häckande fågelbeståndet kan begränsas genom att
hänsyn tas till livsmiljöer som är värdefulla för fågelbeståndet även i den fortsatta
planeringen av projektet på så sätt att vindkraftverk eller servicevägar inte byggs där
eller i livsmiljöernas omedelbara närhet. Att vindkraftsparken byggs så tätt som det
tekniskt och ekonomiskt är möjligt minskar omfattningen av förändringarna i
livsmiljöerna och därigenom konsekvenserna för det häckande fågelbeståndet. Runt
omkring de värdefulla livsmiljöerna bör trädbevuxna skyddszoner bevaras.
Servicevägarna för vindkraftsparken bygger i så stor omfattning som möjligt på
befintliga vägsträckningar, och elöverföringen inom parken sköts med jordkablar som
grävs ner i marken längs vägsträckningarna, så att de inte kräver onödig röjning av
skog eller orsakar kollisionsrisk för fåglar. Genom noggrann planering kan man i
samband med byggandet av vindkraftsparken undvika onödig markbearbetning och
begränsa byggarbetena till en så liten yta som möjligt.
Genom planering av belysningen av vindkraftverken kan man betydligt reducera
kollisioner speciellt på natten och t.ex. i dimma. Onödiga och alltför klara lampor bör
undvikas, eftersom nattflyttande fåglar har konstaterats söka sig till ljuskällor under
vissa omständigheter (Koistinen 2004). Genom den tekniska planeringen av
vindkraftverken är det möjligt att reducera kraftverkens konsekvenser för
fågelbestånden, speciellt i fråga om kollisionsrisken. I andra länder har man på olika
sätt försökt reducera vindkraftsparkernas konsekvenser för fåglarna, men någon
entydig och allmängiltig lösning finns inte. Mönster i olika färger som målas på
rotorbladen har konstaterats förbättra deras synlighet och på så sätt reducera antalet
fågelkollisioner, men på grund av att resultaten i viss mån är motstridiga är det inte
möjligt att ge exakta anvisningar om lämpliga färger och mönster.
Vissa fågelarters (t.ex. tranans) huvudflytt kan tämligen tillförlitligt förutsägas utifrån
väderleken och fågelsituationen cirka 1–2 dygn i förväg. Med sannolikhet är då den
effektivaste åtgärd som kan vidtas för att minska kollisionsdödligheten att kraftverken
tillfälligt stängs av för den tid den livligaste flyttningen äger rum.
14.6 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Området i flyttfågelinventeringen täcker i huvuddrag det nuvarande projektområdet.
Flyttfågelutredningarnas största osäkerhetsfaktorer hänför sig till den naturliga årliga
variationen som gäller antal, flyttstråk och rastområden. Det är ofta vanskligt att
generalisera utredningar av vår- och höstflyttningarna under ett år över en längre
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tidsperiod, eftersom fåglarnas flyttstråk och flyghöjder beror bl.a. på gällande
väderförhållanden. Väderleken påverkar varje år fåglarnas flyttstråk och tidtabellen för
flyttningen. Resultaten av flyttobservationerna bör tolkas som ett urval som spänner
över ett år av fågelflyttningen på området. Omfattningen av observationerna och
kvaliteten på observationsdata bedömdes likväl vara tillräckliga för en tillförlitlig
bedömning av konsekvenserna.
Fåglars nattflyttning observerades inte under flyttfågelsutredningarna och en klar
uppfattning om dem saknas med avseende på flyttstråket längs Bottniska vikens kust.
Det är emellertid sannolikt att fåglarna flyttar på mycket hög höjd på natten, upp till
flera hundra meter, varigenom vindkraftsetableringen inte medför betydande
konsekvenser för fåglar som flyttar på natten. Att genomföra en täckande observation
av en nattflyttning är i praktiken förknippat med stora svårigheter.
Till flyttobservationer och uppskattningar av flyghöjd och avstånd anknyter alltid ett
antal felkällor beroende på observatören och därför är dessa uppgifter observatörens
subjektiva uppskattningar. Noggrannheten av observationerna och anteckningarna om
flyttningen beror också på hur van observatören är, men under de intensivaste dagarna
hinner en person inte anteckna alla arter som observerats. I dessa fall har man
fokuserat på att observera och anteckna de arter som är viktigast för projektet.
Vår- och höstflyttningens observationsperioder täckte mycket väl tidpunkterna för
arternas huvudflyttning och utifrån observationerna går det bra att bilda sig en
tillräcklig uppfattning om fåglarnas flyttning genom området.
15 ÖVRIG FAUNA
15.1 Konsekvensmekanismer
Konsekvenserna för faunan framträder i huvudsak på byggplatserna för kraftverken och
vägarna, som direkta förluster av areal i livsmiljön samt som störningar under
anläggningstiden orsakad av byggnadsverksamhet och människors aktivitet. Utöver
förlusten av areal i livsmiljöerna kan det även förekomma indirekta, sekundära
konsekvenser för djurens ekologiska korridorer, som kan försämras eller till och med
brytas. Enligt erfarenheter från Sverige medför vindkraftsparkerna, när de är i drift,
relativt ringa konsekvenser för djurens populationsstruktur och ekologiska korridorer.
Det måste dock noteras att djurbeståndet i vindkraftparkerna och deras näromgivning
kan variera kraftigt. I synnerhet bland större och rörligare djurarter som hjortdjur och
större rovdjur påverkas också endast en del av djurens livsmiljö eftersom djuren kan
har stora strövområden.
Del av djurarterna kan även dra nytta av sådana förändringar i sin livsmiljö som
åstadkommits av människan (Helldin m.fl. 2012). Den lövträdsdominerade slyskog som
uppkommer längs servicevägarna och vid andra röjda ytor erbjuder föda för älgar och
harar och en ny livsmiljö för smågnagare såsom sork och mus. Deras bestånd kan växa
lokalt. Små rovdjur såsom ugglor, räv och hermelin som snabbt reagerar på den
förändrade tillgången på mat kan dra nytta av det ökade beståndet av smågnagare.
Nya servicevägar kan orsaka hinder för mindre arter, men man känner till att en del av
djuren (bl.a. stora rovdjur och älgar) drar nytta av vägarna när de rör sig mellan
livsmiljöerna (s.k. korridoreffekt) (Martin m.fl. 2010). Enligt J Helldin (muntlig
information 2011) kan vägar som förbättrats eller byggts för vindkraftsparken i teorin
förorsaka störningar för den lokala faunan i och med ökad trafik, t.ex. i situationer när
vindkraftverken lockar besökare till området. Enligt undersökningar uppstår
konsekvenser först när dygnstrafiken uppgår till flera hundra bilar per dag (Helldin m.fl.
2010).
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De flesta kollisioner för fladdermöss sker vid vindkraftverk som ligger nära kusten,
betydligt högre upp än den omkringliggande terrängen, på åsar och bergsområden.
Över 90 procent av fladdermösskollisionerna med vindkraftverk sker på hösten (Rydell
m.fl. 2012). I synnerhet på höstarna har man observerat att nordisk fladdermus ändrar
sitt beteende och flyttar ända upp till 250–500 meters höjd för att jaga flyttande
insekter (Kronwitter 1988). Det är känt att också höstflyttningen koncentreras till
kusten och att den försvagas betydligt redan 500 meter från kustlinjen (Rydell m.fl.
2012). Det saknas fortfarande data över hur många kollisioner som inträffar i närheten
av övriga linjer (åfåror och insjöstränder) som styr fladdermössen (Limpens & Kapteyn
1991, Furmankiewicz & Kucharska 2009). Fladdermöss som håller på att flytta kan
ibland även vila i vindkraftverkets maskinhus (Ahlén m.fl. 2007) och då kan kraftverken
även ha vissa positiva effekter för fladdermöss. Fenomenet är emellertid känt främst i
vindkraftsparker på havsområden.
Servicevägarna som byggs i anslutning till vindkraftsparken kan för fladdermössen på
området ha en styrande s.k. ”korridoreffekt” och de nya servicevägarna kan fungera
som styrlinjer genom skogsområdena i synnerhet för den nordiska fladdermusen. För
fladdermössen kan konsekvensen antingen vara positiv då den erbjuder en ingång till
nya livsmiljöer eller negativ då den ökar kollisionsrisken med kraftverkens rotorblad.
15.2 Utgångsdata och metoder
15.2.1 Vanliga djur
Utgångsdata om djurbeståndet i projektområdet har samlats in bland annat från
miljöförvaltningens databas över arter och det har begärts viltolycksstatistik av
Trafikverket. Lokala jaktföreningar har deltagit i uppföljningsgruppen.
Djuren på området observerades vid de terrängbesök som gjordes i anslutning till
fågel-, fladdermus-, flygekorre- och växtinventeringarna på våren, sommaren och
hösten 2013.
Vid terränginventeringarna strävade man efter att kartlägga bl.a. följande objekt:
 Arter som upptagits i bilaga IV (a) till habitatdirektivet (bl.a. flygekorre och
fladdermöss) och deras biotoper
 Hotade arter och deras biotoper
 Viktiga flyttleder och ekologiska förbindelser
I MKB:n fästes speciell uppmärksamhet på arter som är upptagna i EU:s
habitatdirektiv. Habitatdirektivets allmänna mål är att uppnå och upprätthålla ett
gynnsamt bevarande för utrotningshotade arter.
15.2.2 Fladdermus
Förekomsten av fladdermöss i projektområdet utreddes under terrängsäsongen 2013.
Den separata fladdermusutredningen omfattade kartläggning av områdena för
förökning, vila och födosök. Dessutom observerades förekomsten av föröknings- och
vilo-områden (bl.a. hålträd, bergsskrevor och gamla byggnader) samt områden för
födosök i anslutning till de övriga terrängbesöken som gjordes på sommaren 2013.
Fladdermusen karterades i projektområdet sommaren och hösten 2013 av forskare
Thomas Lilley och Jenni Prokkola från Turun yliopisto. I karteringen strävade man efter
att ta i beaktande jaktområden som är viktiga för fladdermusen speciellt i närheten av
de planerade turbinerna. Unga och tätbevuxna skogar lämnades utanför karteringen
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eftersom deras betydelse för lokala fladdermöss som jakt- och fortplantningsområden
är marginell. Kalhyggen och speciellt deras kanter är dock för nordisk fladdermus
viktiga jaktområden och dessa områden strävar man efter att ta i beaktande i
karteringen (Figur 15.1).
De
flyttande
fladdermössen
karterades
i
augusti-september
2013
med
passivdetektorer. Molpeområdet är ur fladdermusflyttens synvinkel beläget på ett
måttligt bra område nära kusten. På området finns dock inte klara samlingsplatser, som
t.ex. sjöar, eller några klara ledlinjer. På projektområdet placerade man två detektorer;
en på väggen av en gammal lada och en i vindmätningsmasten. Detektorn som
placerades i vindmätningsmasten hade en mikrofon på höjden av 1,5 m och en annan
på en höjd av ca 60 m.
Vid granskningen av konsekvenserna utreddes vilka effekter byggandet och driften av
vindparksprojektet har på kvaliteten på och arealen av biotoperna för de
fladdermusarterarter som förekommer i området. Dessutom utreddes djurens
möjligheter att använda eventuella ekologiska korridorer som finns i vindparksområdet
exempelvis för att förflytta sig från övervintringsområden till sommarområden. Utifrån
passivdetektorutredningen bedömdes huruvida det finns en betydande flyttrutt för
fladdermöss i projektområdet eller i dess närhet.

Figur 15.1. Passivdetektorns placering i projektområdet samt de leder som vandrats i
undersökningen.

15.2.3 Flygekorre
Förekomsten av flygekorre i projektområdet har inventerats på våren 2013 under 413.6.2013 under 30 timmar. Kartläggningen inriktades på objekt som valts utifrån en
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kartanalys, bland annat på grövre gran- och blandskogar samt skogar längs bäckar. I
skogsområden som lämpar sig som livsmiljöer för flygekorre sökte man efter spillning
av flygekorre särskilt vid roten av träd där flygekorre kan bygga bo, vistas eller söka
föda (särskilt gran och asp). Positionen för träd med spillning, bon eller hålor
bestämdes med GPS. Vid terrängarbetet beaktades även potentiella bon för flygekorre,
exempelvis risbon och naturliga hålor. Flygekorrarnas livsområden markeras på karta
utifrån upphittad spillning samt skogarnas struktur och trädbeståndets egenskaper.
Dessutom utreddes individernas potentiella rutter och förbindelser till andra områden.
Konsekvenserna för faunan bedöms av biolog, FM Tiina Mäkelä från FCG Design och
planering Ab.
15.2.4 Åkergroda
Potentiella livsmiljöer för åkergroda har observerats i samband med naturutredningar
som har utförts på projektområdet. I samband med biotopkarteringarna har man även
fäst uppmärksamhet vid möjliga fortplantnings- eller rastområden för arten.
15.3 Nuläge
15.3.1 Vanliga djurarter
Vanliga däggdjursarter i hela Österbotten är bland annat älg, lo, räv, skogshare,
fälthare, mårdhund och utter. Lon finns nära kusten från Sydösterbotten till
Vasaregionen (Österbottens förbund 2011).
Enligt statistik som VFFI samlat in finns Finlands tätaste älgstam på området för
viltcentralen i Kust-Österbotten. På området för viltcentralen i Österbotten låg tätheten
cirka 3 älgar/1 000 hektar (VFFI 2012). Enligt uppskattning lever sammanlagt högst
cirka 6-7 älgar på projektområdet. Förekomsten av älg på området varierar stort från
årstid till årstid och år till år. Utifrån observationerna använder hjortdjuren det
planerade vindparksområdet som livsmiljö sommartid i tämligen stor omfattning. I
Sydösterbotten rör sig älgarna mellan vinter- och sommarbeten på flera olika stråk från
inlandet mot kusten. Under de senaste åren har älgarnas rörelser i någon mån
förändrats, och på många ställen kan man inte längre observera tydliga stråk.
Områdena med hjortdjursolyckor reflekterar ofta hjortdjurens stråk och deras läge har
utnyttjats vid bedömningen av var hjortdjurens stråk mellan inlandet och kusten finns i
Korsnäs, Malax och Närpes områden. Viktigaste hjortdjurstråken ligger på
projektområdets norra sida (i närheten av Petalax å) men också mellan Korsnäs och
Molpe.
Den planerade vindkraftsparken är belägen på ett område där vargtätheten enligt
gjorda uppskattningar är cirka 2,1–4 individer/1 000 km2 och björnbeståndet 0–2
individer/1 000 km2, dvs. förekomsten av dessa arter på projektområdet är tämligen
slumpmässig. Enligt Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets Tassu-system har några
björnobservationer gjorts på norra och nordöstra sidan om området år 2013. Enligt
VFFI:s utlåtande har den enda björnkullen som har fötts på området Kust-Österbotten
fötts precis intill den södra gränsen av viltcentralens område, på Lappträskregionens
viltvårdsförenings område (VFFI utlåtande 2013). År 2011 det finns observationer om
en varg i Tassu-systemet och enligt lokala jaktföreningar har också spårobservationer
gjorts under de senaste åren. De vargar som observerats på området är troligen
ensamma individer som strövar omkring, eftersom man inte observerat en enda
vargflock eller ett enda vargpar i området för Kust-Österbotten då man i mars 2014
uppdaterade regionens uppskattade vargstam. Lon är den vanligast förekommande
stora rovdjursarten i de svenskspråkiga viltvårdsdistriktens område i Österbotten och
senaste år har flera observationer av loar gjorts på projektområdet och i förhållandet
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till det. På projektområdet finns inga uppgifter om förekomsten av järv men år 2012
har en järv observerats i Bergö, nordväst om projektområdet (RKTL 2013).
Observationer av stora rovdjur har ökat under 2000 -talet.
I samband med terrängkartläggningarna gjordes syn- och spårobservationer av mindre
viltdjur på projektområdet, bl.a. av hönsfåglar, räv, mårdhund, ekorre och skogshare.
Hönsfåglar på vindkraftsparkens område har behandlats närmare i samband med andra
fågelarter i kapitel 14.
15.3.2 Fladdermus
Finlands fladdermusbestånd
I Finland har 13 fladdermusarter påträffats och de är alla fridlysta med stöd av
naturvårdslagen (NVL 29 §). De hör också till de arter som tas upp i bilaga IV (a) till
EU:s habitatdirektiv. Det är förbjudet att förstöra och försämra de platser där arterna
förökar sig och rastar.
Av de fladdermusarter som förekommer i Finland är endast fem allmänna. Den
nordligaste utbredningen har den nordiska fladdermusen (Eptesicus nilssonii), som
förekommer upp till den 69 breddgraden. Fladdermössen trivs vanligen i småskaliga
landskap med gamla byggnader och ihåliga träd som används som daggömmor samt
frodiga fångstområden, såsom stränder och strandskogar vid vattendrag
(Chiropterologiska föreningen i Finland r.f. 2012).
Lokala populationer och områden som används av fladdermöss
Före detta MKB fanns det inga säkra uppgifter om förekomsten av fladdermöss på
projektområdet. På basen av den utförliga karteringen som gjordes på området var de
observerade fladdermössen relativt få. Därmed kan man enligt karteringsrapporten
anse att projektområdet inte i sin helhet är en passande livsmiljö för fladdermusen.
Projektområdet består av ung utdikad ekonomiskog, kalhyggen och breda öppna
skogsvägar. Marklagret på projektområdet är även ganska torrt och upprätthåller
därför inte en tillräcklig insektfauna för fladdermössens behov. I projektområdets
västra delar upptäckte man dock flera fladdermöss på födosökning och en dagsgömma
ytterom projektområdet. Under karteringen upptäckte man nordisk fladdermus och
mustaschfladdermus (Figur 15.2).
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Figur 15.2. Fladdermusobservationer på Molpe-Petalax projektområde.

Flyttande fladdermöss
Eftersom Molpe-Petalax projektområde är beläget intill kusten är det relativt väl beläget
med tanke på flyttande fladdermöss. På området finns dock inte tydliga områden för de
flyttande fladdermössen att samlas på eller tydliga linjer i terrängen som
fladdermössen skulle flytta längs. Vid passivdetektorn som var belägen på cirka 1,5
meters höjd observerade man jagande nordisk fladdermus och mustaschfladdermus. På
basen av det insamlade materialet under terrängundersökningarna samt
passivdetektorerna förekommer inte fransfladdermus på området. Av de egentliga
flyttande fladdermusarterna observerade man trollfladdermus sammanlagt 36 gånger
under 12 nätter. Passivdetektorn vid vindmätningsmasten observerade till majoriteten
mustaschfladdermus eller Brandts fladdermus, men även nordisk fladdermus.
Trollfladdermus observerades fem nätter (86 observationer) vid den nedre mikrofonen
och sex nätter vid den övre mikrofonen.
Vid slutet av sommaren finns det vid projektområdet rikligt med lokala och flyttande
fladdermöss. Det låga antalet nordisk fladdermus som observerades indikerar att
fladdermössen höll på att förflytta sig till sina övervintringsområden. Projektområdet
kan ha regional betydelse för flyttande fladdermöss.
Antalet observationer av flyttande trollfladdermus var högt, men vid projektområdet
förekom de i relation i större antal vid 1,5 m höjd än vid 60 m. Ur de uppgifter som
passivdetektorn insamlar kan man dock inte fastställa antalet observerade individer och
därmed kan observationerna gälla samma individer som flyger omkring under födosök.
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15.3.3 Flygekorre
Allmänt
Uppgifterna om flygekorrens levnadssätt är bristfälliga. Individerna rör sig utanför boet
vanligen i skymningen på kvällen och efternatten, och idag bygger taxeringen av
flygekorre uteslutande på observationer av spillning. Flygekorrens biotop är
grandominerade blandskogar med mångsidig åldersstruktur och inslag av stora aspar.
Honornas revir är cirka åtta hektar, hanarnas i medeltal 60 hektar (Jokinen m.fl. 2007,
miljöministeriet 2010).
Flygekorren
förekommer
i
huvudsak
i
södra
och
mellersta
Finland.
Utbredningsområdets norra gräns går i Uleåborg-Kuusamotrakten. Exakta uppgifter om
antalet individer finns inte. Enligt en undersökning publicerad år 2006 finns det
143 000 flygekorrhonor i Finland (Hanski 2006). Enligt Sulkava m.fl. (2008) ligger det
verkliga antalet närmare 50 000. Flygekorrstammen vid den österbottniska kusten är
Finlands tätaste (Hanski 2006).
Flygekorren har i Finland klassificeras som en sårbar art och enligt naturvårdslagen
(NVL 49 §) är det förbjudet att förstöra och försämra platser där flygekorren förökar sig
och rastar. Lagen ålägger bl.a. skyldighet att lämna ett tillräckligt trädbestånd omkring
flygekorrens bo. Avvikelser från förbuden i det strikta skyddssystemet får endast göras
på de grunder som anges i artikel 16 i habitatdirektivet. Tillstånd till avvikelse beviljas i
enstaka fall, och den regionala NTM-centralen fattar beslut om tillstånden med stöd av
NVL 49 § 3 mom. (Miljöministeriet 2005)

Figur 15.3. Den
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Flygekorrens utbredningsområden
Enligt statens miljöförvaltnings databas över arter (Eliölajit-tietojärjestelmä UHEX) har
två individer påträffats på strax under en kilometers avstånd från projektområdet, en i
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Gålören norr om projektområdet och en i Södermedlandet väster om projektområdet
mellan strandvägen och Norrifjärden. På under två kilometers avstånd från
projektområdet har ytterligare två individer påträffats, en i Gålören och en annan i
skogsområdet mellan Korsbäck och projektområdet. Dessutom har tre flygekorrar
påträffats norr och väster om Molpe. Arten förekommer mera rikligt på sex kilometers
avstånd sydost om Korsnäs.
Under
karteringen
som
utfördes
4.6.-13.6.2013
observerade
man
inte
flygekorreförekomster. Flygekorrens förekomst undersöktes genom att på förhand
lokalisera möjliga gynnsamma livsmiljöer och genom att i terrängen söka efter
flygekorrens avföring intill möjliga bo-, vistelse- och födoträd.
Områdets granskogar är relativt unga och kan därför inte anses vara optimala som
flygekorrens livsmiljö. Till största delen är områdets skogar karga tallskogar eller unga
brukade skogar. De områden som kunde vara passande livsmiljöer är splittrade och
isolerade. Sammanlagt karterades flygekorren på åtta delområden; Långvikskärret,
Storskogen, Flatmoss, Lillträsket, Dragåsen, Kolmanåsskogen, Järpkärret, Kipprot.
15.3.4 Åkergroda
Det är möjligt att det förekommer åkergroda på projektområdet, men artens
utbredning har inte utretts separat på projektområdet. Arten och lämpliga livsmiljöer
för den har iakttagits i samband med de andra utredningarna åren 2012 och 2013. På
projektområdet påträffades inte åkergroda, men det är möjligt att arten leker i skogsoch våtmarksdikena och i öppna gölar på våtmarkerna.
15.4 Konsekvenser av vindkraftsparken
15.4.1 Vanliga djurarter
Alternativ 1: En vindkraftpark med 29 vindkraftverk
Man kan utgå ifrån att djurarterna i området redan i någon mån har anpassat sig till de
förändringar i livsmiljön som härrör från skogsbruket. Enligt uppskattning kommer den
konsekvens i form av splittring av skogsområdena som åtföljs av vindkraftsparken
endast obetydligt att förstärka de konsekvenser som skogsbruket redan har medfört.
Förändringarna är mycket lokala och begränsar sig närmast till byggplatsernas
omedelbara närhet. Därför bedöms de direkta konsekvenserna av att vindkraftparken
byggs vara obetydliga. Omfattande utredningar som har gjorts i Europa tyder dessutom
på att vindkraftverk med tillhörande förbindelsevägar antingen inte nämnvärt påverkar
ekologiska korridorer (Rydell m.fl. 2012). Dock kan nya servicevägar medföra en
barriäreffekt för mindre arter, men en del av djurbeståndet (bl.a. stora rovdjur och älg)
är även kända för att utnyttja vägnätet då de rör sig mellan olika revir (s.k.
korridoreffekt)(Martin m.fl. 2010).
Under byggperioden kommer buller och andra störningar som härrör från människornas
rörlighet samt byggarbetet troligtvis inte att i högre grad påverka områdets vanliga
däggdjursbestånd, såsom skogshare, räv eller älg, vilka på skogsbruksområden till en
viss grad har vant sig vid störningar från människans verksamhet. Att bygga upp en
vindkraftspark tar maximalt två år i anspråk. Under byggtiden kan de mest känsliga
djuren vid behov flytta över till projektområdets lugnare delar eller utanför
projektområdet och återvända till sina revir efter byggskedet. I synnerhet känsligare
arter som normalt skyr människan såsom stora rovdjur (björn, varg och lo) kommer
troligtvis att sky vindparksområdet under byggskedet, men dessa arter förekommer
sällan i områden. Konsekvenserna för stora rovdjur bedöms likväl som lokalt
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obetydliga, då de större rovdjur som rör sig på området slumpmässigt stryker omkring
och har ett mycket vidsträckt revir.
Konsekvenserna av vindkraftsparkers drift för djurens populationsstruktur och
ekologiska korridorer är enligt utländska studier för de flesta arter tämligen obetydliga.
Studierna visar att det i förekomsten av och beteendet hos mindre däggdjur (bl.a. hare
och räv) i vindparksområdet och referensområdena inte har konstaterats någon skillnad
(Menzel & Pohlmeyer 1999). Vindkraftsparker inhägnas inte heller, vilket gör det
möjligt för djuren att även i fortsättningen röra sig genom vindparksområdet.
Eventuellt kommer de känsligaste djurarterna i alla fall att undvika vindkraftsparken.
Under vindkraftsparkens drift blir konsekvenserna för områdets däggdjursarter allt som
allt obetydliga, då ljudet från kraftverken inte når långt och blinkningarna från
rotorbladens rotation inte kan urskiljas i djurens synfält då de rör sig i skogsterräng.
Dessutom antas att de flesta djurarter (bl.a. älg, räv, hardjur och övriga små däggdjur)
med tiden vänjer sig vid de olägenheter som vindkraftverken medför, såsom de vänjer
sig vid trafiken och skogsbruksmaskinerna.
Enligt Helldin m.fl. (2010) kan vägar som förbättrats eller byggts för vindkraftsparken i
teorin förorsaka störningar för den lokala faunan i och med ökad trafik, t.ex. i
situationer när vindkraftverken lockar besökare till området. Eftersom trafikmängderna
i driftsskedet kommer att understiga hundra bilar per dag servicetrafikens
konsekvenser för faunan som obetydliga.
Alternativ 2: En vindkraftpark med 24 vindkraftverk
De konsekvenser för faunan som medförs av projektalternativ 2 är till stor del av
samma typ som i alternativ 1, men utbreder sig över ett mindre område till följd av ett
mindre antal kraftverk och en mindre areal som krävs för vindkraftsparken. Likaså
berörs ett mindre antal djurindivider av konsekvenserna. Anläggningstiden för båda
alternativen skiljer sig inte till betydande del från varandra, och därmed är störningen
som orsakas av anläggningen ungefär lika stor.
Alternativ 3: En vindkraftpark med 15 vindkraftverk
Konsekvenserna för de vanliga djurarterna har en likadan karaktär i alternativ 3 som i
alternativ 1. Alternativ 3 består dock av ett nästan hälften mindre antal kraftverk, vilket
innebär att en mindre areal krävs för vindkraftsparken. Då berörs även ett mindre antal
djurindivider av konsekvenserna. Anläggningstiden för alternativ 3 är kortare än i
alternativen 1 och 2, vilket betyder att störningen som orsakas av anläggningen är
mindre.
15.4.2 Fladdermus
Alternativ 1: En vindkraftpark med 29 vindkraftverk
Livsmiljöerna för de lokala fladdermössen som observerats på projektområdet är
nuförtiden i huvudsak formade av skogsbruket och ekonomiskogar i olika ålder. På
basen av studier som har utförts utomlands har man kunnat konstatera att på
motsvarande skogsbruksområden har vindkraft endast haft en marginell konsekvens
för fladdermössen i jämförelse med konsekvenserna som orsakats av skogsbruket
(Rydell m.fl. 2012). Konsekvenserna av Molpe-Petalax vindkraftpark för de lokala
fladdermuspopulationerna bedöms vara små, eftersom projektet inte förstör eller
försvagar fladdermössens föröknings- och viloplatser. Projektet bedöms inte heller
orsaka större konsekvenser för det viktiga födo-området för fladdermöss som
observerades i de västra delarna av projektområdet. Det närmaste kraftverket är
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beläget på över 250 m från födo-området och ett tillräckligt skyddsområde av träd
sparas kring födo-området.
Den nordiska fladdermusen som förekommer på området är inte speciellt känslig för
störningar eller förändringar i livsmiljöer som uppkommer till följd av mänsklig
aktivitet. Den nordiska fladdermusens föröknings- och vilo-områden är ofta belägna på
områden som har bildats till följd av mänsklig aktivitet och arten är även frekvent
förekommande i städer, vilket indikerar att arten har en hög tolerans för störningar. För
den nordiska fladdermusens del kan anläggningen av vindkraftparken leda till att
områdets egenskaper i form av födosökningsområde förbättras, eftersom arten främst
jagar på kantområden, så som längs med skogsbilvägar och kalhyggen. Kraftverkens
byggplatser och de nya servicevägarna kommer därmed att öka mängden halvöppna
områden och kantområden som den nordiska fladdermusen utnyttjar. Anläggningen av
kraftverk som placeras huvudsakligen vid kalhyggen, unga planteringar och unga
ekonomiskogar orsakas inte heller betydande förändringar av livsmiljöer för
mustaschfladdermössen. Vindkraftparken äventyrar inte förekomsten av nordisk
fladdermus eller mustaschfladdermus på projektområdet.
I Europa och Nordamerika har man observerat att kollisionsdödligheten bland
fladdermössen varierar stort på olika områden och i vissa vindkraftsparker i skogsmiljö
har man observerat att dödligheten är 0−4 fladdermusindivider/kraftverk/år. Hur stor
risken är beror bl.a. på topografin och växtligheten där vindkraftsparken ligger (Rydell
m.fl. 2012). De flesta kollisioner sker vid vindkraftverk som ligger nära kusten,
betydligt högre upp än den omkringliggande terrängen, på åsar och bergsområden,
oberoende av om det växer övervägande löv- eller barrträd på området. De största
kollisionsriskerna riktas mot de flyttande fladdermössen.
Molpe-Petalax vindkraftpark är belägen på ett avstånd av ca 2 kilometer från
havskusten, vilket ökar risken för de flyttande fladdermössen att kollidera med
vindkraftverken. Området är dock till sin topografi ganska låglänt och det finns inte
några speciella terränglinjer som skulle styra flytten.
Det finns vid det här skedet endast lite information om flyttande fladdermusarter och
flyttens intensitet i Finland. Eftersom det inte finns jämförelsepunkter är det svårt att
bedöma betydelsen av de observationer som har utförts på Molpe-Petalax område i
jämförelse med observationerna på nationell nivå. De närmaste undersökningarna för
att utreda fladdermössens flyttning har gjorts t.ex. på Bergö och Sidlandet i Malax samt
i Ömossa i Kristinestad (Franzèn 2014, Bathouse 2010). Uppföljning för LTTS-projektet
har pågått i Björneborgsregionen. Enligt olika undersökningar har tydlig flyttaktivitet
noterats för arter som flyttar långa sträckor (t.ex. trollfladdermus), speciellt i närheten
av kusten.
På basen av utredningarna bedöms Molpe-Petalax område vara av högst måttlig
betydelse som flyttrutt på riksnivå. Tyngdpunkten för fladdermössens flyttaktivitet
fanns på de lägre höjderna, vilket minskar på kollisionsrisken som kraftverken utgör för
fladdermössen. Största delen av de observerade flyttande fladdermössen var nordisk
fladdermus eller mustaschfladdermus, vilka är i Finland vanligen förekommande arter.
Konsekvenserna för fladdermössens flyttrutter och populationer bedöms vara små eller
på lokal nivå högst måttliga.
Alternativ 2: En vindkraftpark med 24 vindkraftverk
Konsekvensen av genomförandet av vindparksprojektet påminner mycket om
konsekvenserna av alternativ 1 och de beräknas vara högst måttlig för fladdermusen.
Konsekvenserna är dock lite mindre till följd av färre planerade kraftverk och
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förändringar i livsmiljön. Ett mindre antal kraftverk medför teoretiskt en mindre
kollisionsrisk och en mindre kollisionsdödlighet.
I alternativ 2 är det kraftverket som är beläget närmast det viktiga födo-området för
fladdermöss beläget på ett dubbelt längre avstånd (500 m). Därmed bedöms
konsekvenserna för födo-området vara mindre än i alternativ 1. Vid konsekvenserna för
de flyttande fladdermössen bedöms det inte finnas märkbara skillnader mellan
konsekvenserna i de olika alternativen.
Alternativ 3: En vindkraftpark med 15 vindkraftverk
I alternativ 3 är kraftverken placerade mer centralt på projektområdet och
huvudsakligen inte vid de områden där man observerat fladdermöss. Avståndet mellan
det närmaste planerade kraftverket och fladdermössens födo-område i väst är i
alternativ 3 dryga 400 meter. Enligt bedömning garanterar detta ett tillräckligt och
skogigt skyddsområde kring objektet.
Anläggningen av vindkraftparken kan öka de halvöppna områden och kantområden
som den nordiska fladdermusen utnyttjar. Eftersom kraftverk huvudsakligen placeras
på kalhyggen och i ekonomiskogsområden leder det inte heller till betydande
konsekvenser för mustaschfladdermössen. Vindkraftparken äventyrar inte förekomsten
av nordisk fladdermus eller mustaschfladdermus på projektområdet. Konsekvenserna
för fladdermössens flyttrutter och populationer bedöms vara små.
15.4.3 Flygekorre
Flygekorre påträffades inte på projektområdet och anläggningen av vindkraftparken
medför inga direkta eller indirekta konsekvenser för eventuell förekomst av flygekorre,
eftersom byggnationer inte placeras på områden som kunde tänkas vara potentiella
livsmiljöer för arten. Utifrån befintliga uppgifter bedömt förstör eller försämrar inte
realiseringen av projektet flygekorrens fortplantnings- eller rastområden.
15.4.4 Åkergroda
Inga åkergrodor påträffades på projektområdet och anläggningen av vindkraftparken
medför inga direkta eller indirekta konsekvenser för eventuell förekomst av åkergroda,
eftersom byggnationer inte placeras på ett område som kunde tänkas vara en potentiell
livsmiljö för arten. Utifrån befintliga uppgifter förstör eller försämrar inte realiseringen
av projektet åkergrodans fortplantnings- eller rastområden.
15.5 Lindring av konsekvenserna
Till de lindrande åtgärderna kan man räkna lindring av störning under anläggningen
genom att inte utföra vissa åtgärder, till exempel trädfällning, under djurens
förökningstid.
Det går att lindra konsekvenserna för djuren genom att man strävar efter att begränsa
byggverksamheten till ett så litet område som möjligt för att förändringarna i djurens
livsmiljöer ska förbli så små som möjligt.
Konsekvenserna av projektet för arter som upptagits i bilaga IV (a) till habitatdirektivet
kan reduceras genom att man beaktar för djuren viktiga livsmiljöer även i fortsatta
vindkraftsplaner.
I fråga om fladdermöss och kollisioner med kraftverk är det möjligt att stänga av
kraftverken i den mest sensitiva tiden i september (under den aktivaste flytten). I
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vindar på över 6 m/s minskar fladdermössens aktivitet märkbart och då kan
kraftverken hållas i drift.
15.6 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Med hjälp av kartläggningarna av projektområdet har man lyckats få en heltäckande
bild av de arter som förekommer på projektområdet och om fortplantnings- och
rastområdena för de arter som upptagits i bilaga IV (a) till habitatdirektivet. Det är
möjligt att några livsmiljöer för arterna som nämns i habitatdirektivet inte observerats i
kartläggningen. Vid kartläggningen har man emellertid strävat efter att säkerställa att
fortplantnings- och rastområden inte finns på de områden där kraftverk och
servicevägar planerats. Vid bedömningen av hur betydande projektområdet är som
flyttstråk för fladdermusen försvåras av att man har lite generell information om hur
stark fladdermusens flyttning är i Finland.
Man har inga tidigare erfarenheter av de negativa konsekvenserna för älgen under
driften av större vindkraftsparker. Med hjälp av terränginventeringar och annat material
har man dock kunnat skapa en övergripande bild av viltarterna på projektområdet och
lokalisera de viktigaste livsmiljöerna för viltet. För att minimera konsekvenserna kan
man beakta livsmiljöerna i den fortsatta planeringen av vindkraftparken.
Konsekvensbedömningen baseras på nordisk forskningsvetskap om djurens beteende,
vilket bedöms vara väl tillämpbart för de arter som förekommer i liknande
barrskogsdominerade livsmiljöer i Finland.
16 SKYDDSOMRÅDEN
16.1 Konsekvensmekanismer
Mekanismerna för konsekvenser som inriktas på Natura 2000-områden och andra
skyddsområden är i huvudsak motsvarande som de tidigare definierade mekanismerna
för naturkonsekvenserna. I detta kapitel beaktas dock de naturobjekt skilt för sig som
står som kriterier för enskilda skyddsområden. En av de mest centrala konsekvenserna
i detta kapitel utgörs av vindkraftsparkens potentiella konsekvenser för de fåglar som
skyddas i närliggande Naturaområden, eftersom dessa fåglar kan påverkas vid
vindkraftsparken på avstånd, utanför sitt Naturaområde.
16.2 Utgångsdata och metoder
För Molpe-Petalax vindkraftpark har man utfört en Naturabedömning i enlighet med 65
§ i naturvårdslagen. En konskevensbedömningsskyldighet uppkommer ifall projektets
konsekvenser a) riktas mot de naturvärden som ligger som grund för Natura-områdets
skydd, b) är till sin karaktär försvagande, c) är till sin karaktär betydande eller d) är
enligt preliminär bedömning troliga. Tröskeln för behovet av bedömningen kan även
överstigas på grund av sammantagna konsekvenser med övriga projekt (Söderman
2003). Denna bedömningsförpliktelse gäller även projekt som är belägna utanför
Natura-områden, ifall det är möjligt att projektet kan ha betydande konsekvenser som
sträcker sig till skyddsområdet.
I Natura-bedömningen riktas uppmärksamheten till de naturtyper och arter som utgör
områdenas skyddsgrunder. De naturvärden som Natura-bedömningen berör
framkommer i Naturablanketterna och de är:
 Naturtyper i enlighet med habitatdirektivets bilaga I (SCI-områden) eller
 Arter i enlighet med habitatdirektivets bilaga II (SCI-områden) eller
 Fågelarter i enlighet med fågeldirektivets bilaga I (SPA-områden) eller
 Flyttfågelarter i enlighet med artikel 4.2 i fågeldirektivet (SPA-områden)
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Vid bedömning av försvagande uppmärksammar man de förändringar som riktas mot
naturtypens eller artens gynnsamma skyddsnivå samt projektets konsekvenser för
Natura 2000-nätverkets enhetlighet och orördhet. Med enhetlighet och orördhet syftar
man på att Natura-områdets ekologiska struktur och dess funktion förblir livsdugligt
och att de naturtyper och arter på vilkas grunder området har grundats förblir
livsdugliga. Försvagande kan vara naturtypens eller artens livsmiljös fysiska försämring
eller för arters del kan försvagande innebära störningar som riktas mot individer eller
möjliga förluster av individer. Vid bedömning av konsekvensernas betydelse fokuseras
bedömningen på den möjliga förändringens utsträckning i förhållande till
skyddsområdets storlek samt i förhållande till naturvärdenas betydelse och läge. En
bedömning skall utföras ifall man bedömer att betydande försvagande konsekvenser
sannolikt kan uppstå.
På SPA-områden riktas bedömningsskyldigheten inte mot naturtyper eller arter i
habitatdirektivets bilaga II även om de skulle vara nämnda i Naturablanketten.
Motsvarande riktas bedömningen av konsekvenser inte till arter i fågeldirektivet på
SCI-områden. En noggrann konsekvensbedömning utförs endast på den del av Naturaområdet dit projektet kan antas ha konsekvenser. I Naturabedömningen
uppmärksammar man dock projektets betydelse och konsekvenser för Naturaområdets
enhetliget. Man bedömer dessutom möjliga lindrande åtgärder för konsekvenserna.
Vid bedömningen
(Söderman 2003):

av

konsekvensens

betydelse

tillämpas

följande

klassificering

Konsekvensens betydelse

Kriterier

Stor betydelse

Projektet försvagar den skyddade artens eller naturtypens skyddsnivå eller
leder till att arten/naturtypen försvinner under en kort tidsperiod.
Projektet försvagar den skyddade artens eller naturtypens skyddsnivå i
måttlig mån eller leder till att arten/naturtypen försvinner under en längre
tidsperiod.
Projektet har endast små konsekvenser för den skyddade naturtypen eller
arten och projektet hotar inte naturtypens/artens förekomst på området.
Projektet har inte konsekvenser för den skyddade arten eller naturtypen.

Måttlig betydelse
Liten betydelse
Ingen betydelse

Förutom konsekvenserna som uppstår för enskilda arter eller naturtyper bedöms även
konsekvenserna för Narturaområdets enhetlighet. Detta innebär att hela områdets
ekologiska struktur och dess funktionalitet bör bevaras som livsdugligt. Faktorer som
inverkar på bevarandet av enhetligheten är bl.a. omgivningen, födo- och
häckningsområden, närings- och hydrologiska omständigheter, ekologiska processer
samt populationer. Vid bedömningen av enhetligheten är det skäl att beakta att även
om projektet endast orsakar konsekvenser av liten eller måttlig betydelse för enskilda
arter och naturtyper kan de sammantagna konsekvenserna bilda betydande
konsekvenser för områdets enhetlighet.
Utgångsmaterialet för Naturabedömningen är informationen i Naturablanketterna samt
de utfredningar och uppföljningar som har gjorts i samband med natur- och
fågelutredningar som har gjorts för projektet.
Konsekvenser som kan uppstå för Natura-områdena är indirekta, eftersom
vindkraftparkens konstruktioner inte placeras på Naturaområdena. De indirekta
konsekvenserna kan t.ex. riktas mot fåglars revir, som kan breda ut sig på ett större
område. Anläggningen av vindkraftparken kan även ha splittrande konsekvenser för
skogen och på det sättet förlänga födosökningarna för fåglarna. Konsekvenser för
naturtyper uppstår inte då avståndet mellan projektet och skyddsområdet är tillräckligt.
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Konsekvenserna för skyddsområdena bedöms av biolog, FD Marjo Pihlaja och biolog,
FM Tiina Mäkelä från FCG Design och planering Ab. Naturabedömningen har uppgjorts
som en skild rapport (bilaga 7).
16.3 Nuläge
16.3.1 Natura 2000
I projektområdet finns inga Natura 2000-områden (Södra Österbottens NTM-central
2013 & OIVA 2013). På under tio kilometers avstånd från projektområdet finns det fyra
Natura 2000-områden (Figur 16.1). I Naturabedömningen har man bedömt
konsekvenserna för de tre områden som har klassats som SPA- och SCI-områden
(Petalax åmynning, Kvarkens skärgård och Kackurmossen). Degermossens
Naturaområdes skydd baseras på naturtyper och enligt bedömning är vindkraftparken
beläget på ett tillräckligt avstånd från Degermossen för att det inte skall uppstå några
konsekvenser för objektet.

Figur 16.1. Natura 2000-områden och naturskyddsområden på privat mark samt
UNESCO världsarvsobjekt (svart raster) i närheten av projektområdet (OIVA 2013).
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Petalax åmynning
Området består av Petalaxåns delta och dess strandlundar samt av Öfjärden, som är en
liten glosjö norr om ådeltat. Petalax åmynning finns i Malax kommun och dess areal är
543 ha. Avståndet från Petalax åmynning till närmaste kraftverk är 1,4 km i alternativ
1, 1,6 km i alternativ 2 och 2,3 km i alternativ 3.
Eftersom mynningens delta är mycket grunt utgör det vid lågvatten ett viktigt
födoställe för vadare. Fågelbeståndet på området är mångsidigt och förutom häckande
fåglar är området även viktigt som viloplats för flyttande fåglar. Under vissa år är
mängden vilande svanar, gåsar och vadare mycket stort. Öfjärden är viktig för
vattenfågelbeståndet i området, men håller på att växa igen på grund av dikning.
Petalax åmynning är ett av de viktigaste fågelområdena för flyttande och häckande
fåglar i Kvarkens område. Området är i Malax strandgeneralplan utmärkt som ett
naturskyddsområde (SL), men området är för tillfället utanför naturskyddet. Avsikten
med området är skyddet av värdefulla arter och naturtyper som upptagits i Europeiska
Unionens habitatdirektiv (SCI) och fågelarter i fågeldirektivets bilaga I (SPA).
Petalax åmynning är betydande ur skyddssynvinkel för fågelarter som är upptagna i
fågeldirektivets bilaga I. I Naturablanketten har man antecknat 24 arter som nämns i
fågeldirektiv I. Havsörnen förkommer på Naturaområdet som häckande och vilande (ca
två individer) och fiskgjuse förekommer på området som vilande (några individer).
Kackurmossen
Kackurmossen är en koncentrisk högmosse vars centrala delar är i naturtillstånd. I de
mellersta delarna av mossen förekommer flera olika mosstyper. Kring mossens kanter
finns små kärr. Mossens södra och sydvästra delar är dikade, men trots detta har
mossens struktur och växtlighet bevarats i naturtillstånd. Området areal är 760 ha.
Avståndet från Kackurmossen till närmaste kraftverk är 3,7 km i alternativ 1, 4 km i
alternativ 2 och 5,2 km i alternativ 3.
Mossen omges av ekonomiskog och på östra sidan av mossen finns en 80-100 år
gammal mångskiktad, grandominerad moskog. På området har man observerat
flygekorre och utter. Största delarna av Natura-området hör till skyddsprogrammet för
myrar. Avsikten med området är skyddet av värdefulla arter och naturtyper som
upptagits i Europeiska Unionens habitatdirektiv (SCI) och fågelarter i fågeldirektivets
bilaga I (SPA).
På området förekommer 22 fågelarter som tillhör fågeldirektivets bilaga I. Havsörnen
och fiskgjuse förekommer som vilande på området.
Kvarkens skärgård
Väster om projektområdet finns ett omfattande Natura 2000-område, Kvarkens
skärgård. Området är beläget cirka fem kilometer från projektområdet och sträcker ut
sig över hela Kvarkens inner- och ytterskärgård. Området innehåller även
fastlandsstränder, stora, skogsbeklädda holmar invid fastlandet och havsbandets karga,
steniga och klippiga grynnor. Karakteristiskt för Kvarkens skärgård är den biologiska
och geomorfologiska mångfalden och småskaligheten. Området används för
försvarsmaktens övnings- och skjutverksamhet samt för militärt byggande. På området
finns militära konstruktioner och anordningar, som behövs för försvarsmaktens
verksamhet.
Natura 2000-området Kvarkens skärgård är stort till arealen, sammanlagt 128 162 ha,
och det mångfaldiga området är indelat i olika delområden. Delområdena är HalsönFCG Design och planering Ab
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Rönnskären-Norrskär, Torglunds skärgård, Rudskärsfjärden-Finnvekan, Kvarkens
skärgård-Mellankallan-Utgrynnan samt Mickelsörarna. Som helhet är Kvarkens skärgård
ett unikt exemplar av naturtyperna på landhöjningsområdena. Området anses även
vara viktigt för forskning, naturhobbyer och naturturismen.
Området är skyddat av privata skyddsområden (13 %) eller utanför skyddsområdena
(86 %). En stor del av området hör till strandskyddsprogrammet. Mickelsörarna är
beskyddade med ett skilt principbeslut av statsrådet. Avsikten med området är skyddet
av värdefulla arter och naturtyper som upptagits i Europeiska Unionens habitatdirektiv
(SCI) och fågelarter i fågeldirektivets bilaga I (SPA). Avståndet från Kvarkens skärgård
till närmaste kraftverk är 5,5 km i alternativ 1, 5,6 km i alternativ 2 och 5,8 km i
alternativ 3.
De arter som vindkraftprojektet kunde ha konsekvenser för är dagsrovfåglarna. Enligt
Naturablanketterna är den bestående havsörnspopulationen på området 15-20 par.
Som vilande förekommer fiskgjuse (1-10 individer), pilgrimsfalk (1-5) och jaktfalk
(mycket sällsynt).
Degermossen
Degermossens Natura 2000-område är beläget cirka fyra kilometer sydväst om
projektområdet och är till arealen 508 ha stort och finns i Korsnäs kommun.
Degermossen är en högmosse vars mittersta områden är öppna och trädlösa. Avsikten
med området är skyddet av värdefulla arter och naturtyper som upptagits i Europeiska
Unionens habitatdirektiv (SCI). Avståndet från Degermossen till närmaste kraftverk är
4,9 km i alternativ 1 och 2 och 5,9 km i alternativ 3.
16.3.2 Naturskyddsområden
På projektområdet finns inga naturskyddsområden.
Det finns 119 skyddsområden på privat mark inom 10 kilometer från projektområdet
Molpe-Petalax. De privata skyddsområdena är till största delen belägna i samband med
Natura 2000-områden i Petalax åmynning, Halsön och Degermossen. Det
skyddsområdet som ligger närmast projektområdet är Petalax åmynning 36
(YSA206327) nordost om projektområdet.
16.3.3 Objekt som hör till skyddsprogram
I närheten av projektområdet finns det två objekt som hör till skyddsprogram för
fågelvatten, två objekt som hör till skyddsprogram för myrar och två objekt som hör till
skyddsprogram för stränder (Figur 16.2).
Till skyddsprogrammet för fågelvatten hör det tudelade området Petalax åmynning,
Öfjärden (LVO100218). Området sammanfaller med Natura 2000-området Petalax
åmynning och dess storlek är 255 ha respektive 37 ha. Nordväst om projektområdet,
som närmast 6,4 km från närmaste kraftverk i alternativ 1, finns Halsö vikarna
(LVO100212) som också hör till skyddsprogramet för fågelvatten. Områdets areal är
473 ha och det sammanfaller delvis med Natura 2000-området Kvarkens skärgård.
Till skyddsprogrammet för myrar hör områdena Kackurmossen-Bläckmossen
(SSO100262) och Degermossen (SSO100263). Kackurmossen-Bläckmossen är belägen
som närmast 4,2 kilometer sydost om närmaste kraftverk i alternativ 1 och dess areal
är cirka 449 ha. Skyddsprogrammet på Degermossen sammanfaller med Natura 2000området Degermossen.
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Halsön-Rönnskären-Norrskär
(RSO100058)
och
Kaldonskär-Södra
Björkön
(RSO100056) hör till skyddsprogrammet för stränder. Halsön-Rönnskären-Norrskär är
som närmast beläget 5,6 km väster om kraftverken i alternativ 1 och är 71 329 ha
stort. Kaldonskär-Södra Björkön är beläget på över 10 km avstånd från projektområdet
och är 10 026 ha stort.

Figur 16.2. Skyddsprogrammen i närheten av projektområdet (OIVA 2013).

16.3.4 UNESCO-världsarvsobjekt
Gränsen för Kvarkens skärgård, som hör till UNESCO:s världsarvsobjekt, finns på cirka
5,5 kilometers avstånd från kraftverken i alternativ 1. Kvarkens skärgård upptogs i juli
2006 som det första naturobjektet i Finland på UNESCO:s världsarvslista.
Kvarkens skärgård och Höga kusten i Sverige bildar ett gemensamt världsarvsobjekt
för två stater. Den låglänta moränskärgården i Finland och de branta klippstränderna i
Sverige ger tillsammans en komplett bild av landhöjningsfenomenet, som orsakats av
den för 10 000 år sedan avslutade istiden och av dess inverkan på naturen och
kulturen. Landhöjningen pågår fortfarande (cirka 8 millimeter per år) och därför är
området ett unikt exempel på ett landskap som är i konstant förändring. Den
sammanlagda landytan av Kvarkens skärgård ökar årligen med cirka 100 ha. De
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viktigaste geologiska formationerna i området är De Geer- och Rogen-moränerna, som
förekommer vinkelrätt mot inlandsisens rörelseriktning.
16.4 Konsekvenser av vindkraftsparken
16.4.1 Natura 2000
Naturabedömningen för projektet finns som bilaga 7. Nedan presenteras en
sammanfattning av de konsekvenser som enligt bedömning riktas mot havsörnen,
sädgåsen och tranan samt de sammantagna konsekvenserna för flyttfåglarna som
använder Natura-områdena och sammantagna konsekvenserna för havsörnen. I
Naturabedömningen för Österbottens etapplandskapsplan 2 bedömdes konsekvenserna
riktas speciellt mot dessa. De övriga artspecifika konsekvensbedömningarna kan läsas i
bilaga 7.
Petalax åmynning
Det uppstår inga direkta konsekvenser och de indirekta konsekvenserna för de
skyddade naturtyperna på området är små eller obetydliga. Naturtypernas utbredning
eller karaktäristiska drag förändras inte.
Av arterna som hör till habitatdirektivets bilaga II förekommer det på Naturaområdet
Petalax åmynning flygekorre. Projektets indirekta konsekvenser för arten är lindriga
och det uppkommer inga direkta konsekvenser.
Havsörnens häckningsrevir i närheten av projektet är belägna på flera kilometers
avstånd, det närmaste havsörnsboet finns på ca 4 kilometers avstånd från projektet.
Utanför häckningstid rör sig de unga individerna på ett stort område. Äldre individer
håller sig huvudsakligen till sina häckningsrevir, som kan ha en radie på 10 km från
boet. Därmed är det möjligt att havsörnen även rör sig på projektområdet. Under
flyttningsuppföljningarna som utfördes i samband med projektet tolkade man att
förutom de flyttande individerna rörde sig även lokala havsörnar på och i närheten av
projektområdet. Under uppföljningen av höstflytten observerade man 40
havsörnsindivider och under vårflytten observerade man 138 individer, varav ca 50
observerades ovanför havet. Huvudsakligen (>70%) rörde sig havsörnen på
kollisionshöjd med kraftverken. På projektområdet finns det inte jaktområden som kan
anses vara passande för havsörnen. Eftersom de närmaste bona finns på ett måttligt
avstånd från projektområdet och det inte finns betydande födo-områden för arten på
projektområdet bedöms kollisionsrisken eller störningarna som kan orsakas av
anläggningen inte vara betydande för arten. Det kan uppstå högst lindriga
kollisionskonsekvenser för arten och dessa bedöms inte vara betydande på
populationsnivå på lång sikt. Då man beaktar fåglarnas rörelse- och flyttningsfrekvens
på området är det sannolikt att det förekommer en kollision per 5-10 år (summan
beaktar alla Naturaområden som bedömts). Den lokala populationen var år 2012 ca
190 häckande par och ungproduktionen var ett par hundra.
Tranan flyttar över den österbottniska kusten på en bred front. Över Kvarken flyttar det
även tranor till Sverige. Huvudflyttlinjen löper dock inte över havet. Flytten
koncentreras till Söderfjärdens åkerområde, som är det viktigaste vilo-området under
flytten. Tranan flyttar oftast på höga höjder. Tranan är en stor fågel och inte en så
skicklig flygare, men detta till trots har man konstaterat att arten kan väja för
kraftverken (Hötkerin mfl. 2006). Det är troligt att det kan uppkomma kollisioner
mellan vindkraftverk och trana, men dessa minskar inte artens förekomst på Naturaområdet under flytten i betydande mån och inverkar inte heller på arten på
populationsnivå. Tranan har ökat i förekomst även om man på flera ställen i Europa har
byggt vindkraft på dess flyttrutter. Tranan rör sig även på projektområdets myrmarker,
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under
fågelkarteringarna
observerade
man
arten
på
Dermossen.
Under
flyttfågelobservationerna konstaterade man att tranan huvudsakligen flyttade längs
med åkerområdena öster om projektområdet, medan de individer som flyttade från
havs delvis flyttade längs med åkerområdet och delvis längs med kusten. Endast få
individer flyttade över projektområdet. På basen av de observationer som har gjorts
bildar projektet inte ett betydande hinder för de flyttande tranorna och kommer troligen
inte heller att inverka på artens flyttsträck. I alternativ 3 är de kollisions- och
hinderkonsekvenser som uppstår minst, eftersom antalet kraftverk är färre och det i
alternativet inte har placerats vindkraftverk i den omedelbara närheten av Dermossen.
Sädgåsen har klassats som en nära hotad fågelart med den nuvarande
populationsmängden på 1700-2500 par. Sädgåsens flyttlinje löper längs med den
österbottniska kusten samt över Kvarken till Sverige. På våren är Söderfjärden en
viktig samlingsplats för arten. I närheten av dessa samlingsplatser bildas det även
regelbundna flygriktningar mellan de födo- och vilo-områden som fåglarna använder.
På hösten förekommer det inte motsvarande koncentrationer. Sädgåsen är en av de
arter som förekommer på Naturaområdet under flyttningstider. I likhet med tranan är
sädgåsen en stor art och därför kollisionsbenägen. Kollisionsrisken riktas i sädgåsens
fall mot flyttande individer, som man vid vårobservationerna såg 190 individer och
under höstobservationerna 250 individer. Detta innebär att kollisionsrisken är 0,17 gäss
per år. Denna uppskattning kan på basen av försiktighetsprincipen anses vara pålitlig.
Ifall vindkraftparken förverkligas enligt det största alternativet är det sannolikt att en
sädgås kolliderar med ett kraftverk vart sjätte år. Därmed anser man inte att
vindkraftparken har konsekvenser för sädgåspopulationen som vilar på Naturaområdet
och konsekvenserna är lindriga i för alla alternativs del. I alternativen 2 och 3 bildas det
en bredare led mellan åkern och havet. Ifall sädgäss skulle stanna och vila på de öppna
myrmarker som finns på projektområdet orsakar alternativ 3 den minsta störnings-,
hinder- och kollisionskonsekvensen.
Eftersom projektet inte har konsekvenser för naturtyperna eller hydrologin på området,
inte heller inverkar på den vilande flyttfågelpopulationen på kort eller lång sikt och
eftersom de möjliga kollisionsriskerna för stora fågelarter som flyttar över området är
små och på lång sikt obetydliga kan man konstatera att projektet inte heller inverkar
på Naturaområdet Petalax åmynnings ekologiska struktur och dess funktionalitet
bevaras som livsduglig. Av de olika alternativen är konsekvenserna minst för alternativ
3, medan de är nästan likadana för alternativen 1 och 2. De sammantagna
konsekvenserna som riktas mot de olika arterna är lindriga och sammantaget bildar de
små negativa konsekvenser för Naturaområdets enhetlighet. De skyddade naturtyperna
och arterna kommer att bevaras på lång sikt.
Projektet bedöms inte har negativa konsekvenser
enhetlighet eller arternas rörelse mellan områdena.

för

Natura

2000-nätverkets

Kackurmossen
På grund av det långa avståndet mellan skyddsområdet och Natura 2000-området
uppstår det inga direkta eller indirekta konsekvenser för de skyddade naturtyperna
eller för arterna i habitatdirektivets bilaga II.
För Naturaområdet Kackurmossens del är det möjligt att det uppstår konsekvenser för
arter som jagar på stora områden utanför Naturaområdet, använder projektområdet
som sitt födo-område eller flyger via projektområdet då de rör sig mellan födo-områden
och häckningsområden.
För havsörnen är konsekvenserna motsvarande som presenterats ovan i samband med
konsekvensbedömningen för Naturaområdet Petalax åmynning. Andra arter som
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konsekvenser kan riktas mot är fiskgjuse, blå kärrhök, brun kärrhök, berguv och
smålom. Brun kärrhök häckar på Naturaområdet och kan tidvis jaga även vid
havsvikarna som omger projektområdet. Det är dock sannolikt att arten endast
sporadisk kommer att besöka projektområdet och arten behöver inte heller flyga via
projektområdet för att nå havsvikarna från Naturaområdet. Enligt bedömningen uppstår
det inte negativa konsekvenser för arten eller dess häckningsförekomst på Naturaområdet. Blå kärrhök häckar på Naturaområdet och kan även ibland använda
projektområdets öppna myrar som jaktmarker. Även om vindkraftparken byggs
kommer en flygförbindelse mellan Dermossen och Kackurmossen att bevaras. Av de
olika alternativen är alternativ 3 det som garanterar den bästa förbindelsen mellan
myrarna. Enligt bedömningen är konsekvenserna för arten högst lindriga. Berguvens
jaktmarker kan sträcka sig ända till projektområdet, men det finns gott om
motsvarande jaktmarker kring Naturaområdet. Artens slumpmässiga rörelser på
projektområdet och dess låga flyghöjder vid jakt ligger som grund för bedömningen att
det inte skulle uppstå negativa konsekvenser för arten och inte heller äventyra dess
förekomst och häckning på Naturaområdet under kort eller lång sikt. Enligt
Naturablanketten häckar ett smålomspar på Naturaområdet, men troligen är boet
ödelagt, eftersom det inte har antecknats i fågelatlas mellan åren 2006-2010. Det finns
dock inte fastställd information om detta. Ifall smålomen skulle återvända till området
riktas dess jaktflygningar troligen mot havet. Projektområdet bedöms inte utgöra ett
hinder för dessa flygningar eller utgöra andra störningar, eftersom avståndet mellan
häckningsplatsen och vindkraftparken är tillräcklig.
Av flyttfåglarna som flyttar via Kackurmossen är det möjligt att det kunde uppstå
konsekvenser för skrattmås och lärkfalk. Det finns vida födo-områden för skrattmåsen
kring Naturaområdet utan att arten skulle behöva flyga över projektområdet, och
därmed bedöms konsekvenser inte uppstå. Lärkfalken jagar på öppna myrmarker, som
även förekommer på projektområdet. Det finns dock ett flertal andra passande
områden i närheten av Naturaområdet, och därmed bedöms det vara osannolikt att
arten skulle besöka projektområdet i den mån att det skulle uppkomma betydande
kollisionskonsekvenser. Den minsta kollisionsrisken uppkommer vid alternativ 3, men
inget av alternativen bedöms orsaka betydande konsekvenser på kort eller lång sikt.
Projektet bedöms inte inverka på Naturaområdets enhetlighet på kort eller lång sikt.
Konsekvenserna för de arter på basen av vilkas skydd Naturaområdet har inrättats
bedöms främst vara teoretiska. För de arter som jagar på öppna myrmarker på
projektområdet orsakar alternativ 3 den minsta risken, men helhetsmässigt finns det
inga betydande skillnader mellan alternativen.
Kvarkens skärgård
Det uppstår inga konsekvenser för skyddade naturtyper eller arter som har upptagits i
habitatdirektivets bilaga II.
De havsörnsbon som finns på Natura-området är belägna på flera kilometers avstånd
och det finns inte passande jaktområden på projektområdet. Som närmast är
Naturaområdet beläget på över 5 km avstånd från ett planerat kraftverk. Det närmaste
havsörnsboet är beläget utanför Natura-området på ett avstånd av över 4 km. Under
flyttningsuppföljningarna som utfördes i samband med projektet tolkade man att
förutom de flyttande individerna rörde sig även lokala havsörnar på och i närheten av
projektområdet. Under uppföljningen av höstflytten observerade man 40
havsörnsindivider och under vårflytten observerade man 138 individer, varav ca 50
observerades ovanför havet. Huvudsakligen (>70%) rörde sig havsörnen på
kollisionshöjd med kraftverken. På projektområdet finns det inte områden som kans
anses vara passande för havsörnen. Eftersom de närmaste bona finns på ett måttligt
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avstånd från projektområdet och det inte finns betydande födo-områden för arten på
projektområdet bedöms kollisionsrisken eller störningarna som kan orsakas av
anläggningen inte vara betydande för arten. Det kan uppstå högst lindriga
kollisionskonsekvenser för arten och dessa bedöms inte vara betydande på
populationsnivå på lång sikt. Då man beaktar fåglarnas rörelse- och flyttningsfrekvens
på området är det sannolikt att det förekommer en kollision per 5-10 år (summan
beaktar alla Naturaområden som bedömts).
För de övriga fågelarternas del som är upptagna i fågeldirektivets bilaga I orsakar
projektet inte betydande hinder- eller störningskonsekvenser för de arter som häckar
eller flyttar via Natura-området. Det är möjligt att rovfåglarna slumpmässig jagar på de
öppna myrmarkerna på området, men den kollisionsrisk som kan uppstå bedöms vara
mycket liten. Vid flyttfågelobservationerna observerades fiskgjuse och pilgrimsfalk en
gång och jaktfalk observerades inte alls. Dessa arter förekommer fåtaligt vid flyttider
och den potentiella kollisionsrisken för dessa arters del är extremt liten. Enligt
bedömning inverkar projektet inte negativt på dessa arters förekomst på
Naturaområdet.
Konsekvenserna för flyttfåglarna motsvarar konsekvenserna som uppstår för
fågelarterna i fågeldirektivets bilaga I. Helhetsmässigt är konsekvenserna för
flyttfåglarna mycket lindriga och högst lindriga för enskilda arter genom slumpmässiga
kollisionsrisker.
Projektet bedöms inte inverka på Naturaområdets enhetlighet på kort eller lång sikt.
Konsekvenserna för de arter på basen av vilkas skydd Naturaområdet har inrättats
bedöms främst vara teoretiska. För de arter som jagar på öppna myrmarker på
projektområdet orsakar alternativ 3 den minsta risken, men helhetsmässigt finns det
inga betydande skillnader mellan alternativen.
Degermossen
Degermossens Naturaområde baseras på habitatdirektivet. Eftersom området är
beläget på ett avstånd av knappa fem kilometer från närmaste planerade kraftverk i
alternativ 1 bedöms det inte kunna uppstå direkta eller indirekta konsekvenser för de
skyddade arterna på området. Det bedöms inte uppstå betydande störningar av
vindkraftparkens anläggning eller drift. Det uppstår heller inte sådana förändringar i
områdets hydrologi som skulle kunna inverka negativt på naturtyper eller arter på
området.
Naturabedömningens slutsatser
Förverkligandet av vindkraftparken orsakar inga betydande direkta eller indirekta
konsekvenser för de naturtyper vars skydd ligger som grund för Naturaområdena.
Naturtypernas utbredning eller förekomst på området bedöms inte förändras
överhuvudtaget.
Då man beaktar de på Naturablanketterna antecknade fåglars ekologi och
beteendemönster samt de fågelutredningar som har uppgjorts i samband med projektet
bedöms dessa fåglar inte i betydande mån röra sig på området för vindkraftparken och
området bedöms inte heller bilda ett betydande hinder för de flyttande fåglarna. Enligt
den kollisionsriskbedömning som baserar sig på observationer riktas det inte betydande
konsekvenser mot de fågelarter som utgör skyddsgrunderna för Naturaområdena
varken som ett enskilt projekt eller som resultat av sammantagna konsekvenser av
övriga närliggande projekt. Av de bedömda alternativen utgör alternativ 3 de minsta
konsekvenserna. Konsekvenserna för de riskbenägna arterna på populationsnivå är
även vid de sammantagna konsekvenserna lindriga eller högst måttliga och inverkar
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inte på den nuvarande populationsutvecklingen. Konsekvenserna för naturtyperna och
för många arter är obetydliga och för några arter till betydelsen små. Konsekvenserna
för de bedömda Naturaområdenas enhetlighet är lindrigt negativa. Det är även möjligt
att negativa konsekvenser kan uppstå för Naturanätverket ifall vindkraftparken inte
förverkligas.
16.4.2 Naturskyddsområden
Privata skyddsområden är belägna i samband med Naturaområden, vars konsekvenser
har bedömts ovan.
16.4.3 Objekt som hör till skyddsprogram
Skyddsprogrammen för fågelvatten, Petalax åmynning, Öfjärden samt Halsö vikarna, är
belägna i samband med Natura 2000-områdena Petalax åmynning och Kvarkens
skärgård. Konsekvenserna för dessa är motsvarande som konsekvenserna som uppstår
för nämnda Naturaområden och har bedömts ovan.
Skyddsprogrammet för myrmarker motsvarar även huvudsakligen Naturaområdenas
avgränsningar. Kackurmossen-Bläckmossen och Degermossen är belägna på flera
kilometers avstånd från den planerade vindkraftparken och därmed uppstår det inte
direkta och inte heller indirekta konsekvenser för objektens skyddsgrunder.
Strandskyddsprogrammen Halsön-Rönnskären-Norrskär och Kaldonskär-Södra Björkön
är belägna på flera kilometers avstånd från den planerade vindkraftparken. Det uppstår
inga direkta eller indirekta konsekvenser för objekten, eftersom objektens
skyddsgrunder inte påverkas.
16.4.4 UNESCO-världsarvsobjekt
Inga konstruktioner av vindkraftparken är belägna på världsarvsobjektet och påverkar
därmed inte naturen eller de egenskaper i naturen som ligger som grund för
värdeobjektet. Vindkraftparens landskapskonsekvenser för UNESCO-objektet har
bedömts i kapitel 20.
16.5 Lindring av konsekvenserna
Det effektivaste och mest betydande sättet att inverka på möjliga konsekvenser för de
fågelarter vars skydd är som grund för Naturaområdena är en tidvis och
kraftverksspecifikt inriktad avstängning. Det kan uppkomma skäl att stänga av
kraftverk tillfälligt ifall man under uppföljningen av fågelkonsekvenserna konstaterar att
fågelarterna rör sig i närheten av kraftverken under någon viss tid och att det till följd
av detta finns risk för att de skall kollidera med kraftverken.
16.6 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
För fåglarnas del härrör de mest betydande osäkerhetsfaktorerna till fåglarnas
beteende och rörelse mellan Naturaområdena och vindkraftparken samt i områdenas
omgivning. Största delen av de arter vars förekomst ligger som grund för
Naturaområdena är fåglar vars ekologi och beteendemönster beaktat inte bedöms röra
sig på området för vindkraftparken i betydande mån. Arterna är huvudsakligen för sina
födo-områdens del bundna till vatten-, myr- eller våtmarksmiljöer som inte i större
omfattning förekommer på projektområdet. Speciellt i alternativ 3 är även
myrmarkerna belägna utanför eller i utkanten av projektområdet.
Efter att vindkraftparken har byggts är det möjligt att de mest känsliga arterna på
Naturaområdena undviker att vistas på projektområdet på grund av att de undviker
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