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För att bedöma
b
påverkan av projektet använder
a
man
m
Fresnell-zoner. Ifa
all möjliga hinder
h
skymme
er högst 40%
4
av Frresnel-zone
ens tvärsnitt kan fö
örbindelsen ses ostörrt. En
Fresnel--zon är en ellipsoid m ellan sända
ar- och mottagaranten
nnen. Vid högre
h
frekv
venser
blir ellip
psoiden sm
malare och
h det betyder att ju högre fre
ekvensen är
ä desto lä
ättare
påverka
as förbindelsens kvalit et av möjliga hinder.
Det finn
ns även sättt att förmin
nska möjliga skadliga konsekven
nser ifall de uppstår. I fråga
om rund
dradio och tv-mottagn
ning kan antennen fö
örnyas till e
en mer rikttande modell för
att und
dvika reflektioner frå
ån vindkra
aftverkens mast och
h blad. Iffall det up
ppstår
konsekv
venser för kommunika
ation kan man
m
i extrema fall by
ygga en ny
y basstation ifall
den end
da radioförb
bindelsen a nnars skulle löpa geno
om vindkra
aftsparken.
14.2 Utgångsdata och metoder
14.2.1 Väg
gtrafik
h specialtra
ansporter som
s
orsaka
as av bygg
gandet av vindkraftve
erken,
De transporter och
undament och
o
installa
ationsområden bedöm
ms utifrån v
erkens anta
al och
vindkraftve
deras fu
typ. An
ntalet trans
sporter so m behövs för byggnad av prrivatvägar bedöms utifrån
u
vägarna
as längd. Trafiken u
under projjektets drifttid bedö ms utifrån
n antalet årliga
underhå
ållsbesök so
om behövs för underh
håll och reparation av vindkraftsp
parken.
Nuläget inom regio
onens trafiiknätverk utreds
u
med
d stöd av u
uppgifter frrån Trafikve
erkets
Vägregis
ster, som
m innehålle
er uppdatterad info
ormation om trafik
kmängderna
a på
landsväg
garna. Ko
onsekvense
er för trafiken
t
bedöms
b
g
genom att jämföra
a de
transporrtvolymer som proje
ektet med
dför med vägarnas nuvarande
e trafikvolymer.
Trafikök
kningen gra
anskas både
e absolut och
o proportiionellt i jäm
mförelse me
ed trafikvollymen
i dag. Den
D
totala ökningen a
av trafiken och ökning
gen av den
n tunga tra
afiken beha
andlas
separat.. Konsekv
venserna
för funk
ktionen och
o
säkerrheten av
v trafiken
n på
transporrtrutterna bedöms
utifrån trafiköknin
ngen
och
h
transpo
orttyperna.
För
landsväg
gsanslutnin
ngarna gö
örs funktionsanalyse
er vid b
behov. Vidare granskas
transporrtvägarnas skick och
h broarnas bärighet. Bedömnin
ngens resultat presen
nteras
verbalt och
o åskådliiggörs med
d tabeller oc
ch kartor.
De säke
erhetsrisker som vin dkraftspark
ken eventu
uellt orsaka
ar på vägarna grans
skas i
förhållan
nde till hu
ur vindkrafftverken placeras i trafikantern
nas synfält. Farliga ställen
s
kartlägg
gs med hjä
älp av statiistik om trrafikolyckorr. Bedömni ngen av konsekvense
erna i
anslutning till vindkraftsp
v
parken inriktas på privata vägar som
s
leder till
ksområdet,, på landsv ägar i näro
omgivningen och på trransportrutterna på ettt mer
vindpark
allmänt plan, om det
d är möjligt att bedö
öma dem på
å ett tillförllitligt sätt.
Eftersom
m vindkrafttverken är stora, kan de också ha
h konsekv
venser för säkerheten
s
inom
luftfarte
en. Vid be
edömningen
n utreds projektets konsekve
enser i en
nlighet me
ed de
anvisnin
ngar som Trafiksäkerh
hetsverket Trafi
T
har uttfärdat.
Projekte
ets konsekv
venser för trafiken bedöms av projektche
ef, ingenjörr Tuukka Lammi
L
från FCG
G Design oc
ch planerin g Ab.
14.2.2 Rad
dar och kom
mmunikatio
on
Ett utlå
åtande om eventuellla störande konsekv
venser för radiolänkfförbindelser har
begärts av Ficora. Om störan
nde konsek
kvenser är att vänta, kan proble
emen förebyggas
genom de
d lösninga
ar som görrs i planerin
ngsskedet. Möjliga lössningar är exempelvis
s små
förändringar
i
kraftverke
ens
place
ering
elle
er
investe
eringar
i
ändringar
i
bindelsernas konstrukttioner.
länkförb
FCG Design o
och planering Ab
Företagargattan 13, PB 186
6, 65101 Vasa
a
Tel. 010 4090, fax 010 40
09 6999, www.fcg.fi

FO-n
nummer 2474
4031-0
Helsingfors

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA
A OY

PJELAX VINDKRAFT
TSPARK
MILJÖK
KONSEKVENS
SBESKRIVNI NG

98 (232)

27.6.2
2014

Dig
gita Ab har gett ett utlåtande om eventtuella kons
sekvenser av projekttet för tv-signalen i samband me
ed MKB-pro
ogrammet.. Digita Ab
b svarar fö
ör de rikso
omfattande
e
ndnings- oc
ch överföringsnätverk
ken och rad
dio- och tv
v-stationern
na. Digita Ab
A gav sittt
sän
utlå
åtande 4.12.2013.
Lik
kaså har de
et begärts utlåtande o
och beslut av Finavia och TraFi om de kon
nsekvenserr
som
m projektett eventuelltt kan förorrsaka flygtrafiken. Fina
avia gav sittt utlåtande 2.9.2013
3
(Dn
nro 418/52
21/2013) och enligt u
utlåtandet inverkar Pje
elax vindkrraftspark in
nte på AGA
A
M3
3-6 flygbegrränsningshöjderna, m
men flyghind
drena försvårar flygtra
afikens smidighet.
Tra
aFi beslut erhölls 18
8.9.2013 (D
Dnro TRAF
FI/16586/05.00.16.00
0/2013) oc
ch tillstånd
d
gav
vs att uppfö
öra 32 vind
dkraftsverk på Pjelax vindkraftso
v
område.
Dessutom har erhållits utlåtande ffrån Försva
arsmaktens
s huvustab
b 6.5.2014 (AK 9477,,
6/73/2014)). Försvarsmakten mo
otsätter sig inte bygga
ande av Pje
elax vindkra
aftspark.
256
Det kommer att begärras nytt uttlåtande av Huvudsttaben överr MKB-besk
krivningen.
ygglovsansökan.
Utlåtandet biffogas ytterligare till by
ojektets ko
onsekvense
er för rad
dar- och kommunik
kationsförbiindelser bedöms av
v
Pro
tele
ekommunik
kationsinge
enjör, Maun
no Aho från
n FCG Desig
gn och plan
nering Ab.
14.3
3 Nuläge
14.3.1 Vägtrafik
k
rk består a
Tra
afiknätets stomme
s
på området fför Pjelax vindkraftpa
v
av Teuvavä
ägen (67) i
norrr och Rik
ksväg 8 i väst. På projektomrrådet löperr Vikens sskogsväg och
o
Finnås
s
sko
ogsväg. Sko
ogsbilvägarrna på omrrådet är i gott skick oc
ch kräver ttroligen inte
e betdande
e
bre
eddningar under
u
anläg
ggningen av
v vindkraftparken.
Rik
ksväg 8, som
syd
dlig riktning
g.
om
mrådet var år
å
pro
ojektområdet
Teu
uvavägen
Kas
skövägen
Teu
uvavägen
Kas
skovägen

löper me
ellan Åbo o
och Uleåborrg, avgräns
sar projekto
området i väst
v
i nord-Vägen är
ä klassad som en sp
pecialtransp
portled och
h trafikmän
ngderna på
å
2012 cirrka 2 450 – 2 900 i dygnet. Män
ngden tung
g trafik på vägen
v
intilll
var år 2011 cirka 4
400 fordon i dygnet.

(
(67)
löper norr om p rojektområ
ådet i öst-v
västlig riktn
ning och by
yts till Nya
a
efter korsningen med Riksväg 8.
e
8 Den geno
omsnittliga trafikmäng
gden längs
s
gn år 2011
1 och mottsvarande längs Nya
a
var cirka 950 fordo n per dyg
c
cirka
1100 fordon.
f

ch kommun
nikation
14.3.2 Radar oc
Enlligt utlåtande av Digita Oy skerr TV-mottag
gningen frå
ån Bötomb
bergets sändarstation,,
som
m är beläg
gen cirka 15
1 km sydo
ost om pro
ojektområd
det. Antenn
nriktningen ligger vid
d
cirk
ka 135 gra
ader. Enligtt utlåtande
et är det mycket
m
möjligt att vin
ndkraftverken orsakarr
stö
örningar förr ca. 4 000
0 invånare i ett område som om
mfattar Pje lax by sam
mt områdett
me
ellan Kaskö och delar av Närpes centrum. I området mellan Pje
elax vindkra
aftpark och
h
Böttombergets
s sändarsta
ation, på ettt avstånd av cirka 12
2 km, finnss även den
n planerade
e
vin
ndkraftparken Lappfjärd (CPC). I utlåtandett har Digita
a även bea ktat de fem
m kraftverk
k
som
m är under anläggning
g i Svalsku lla, väster om Pjelax vindkraftpa
v
ark.
Enlligt utlåtan
ndet orsaka
ar vindkrafftverken inte störning
gar för Dig
gitas datafö
örbindelserr
(länkar).
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Figur 14-1. Bildutdrag ur Digita Ab:s utlåtande. Området där tv-sändningen mycket
möjligt störs ifall vindkraftparken byggs är området i Kaskö, Pjelax samt de västra och
södra delarna av Närpes centrum. I utlåtandet har man dessutom beaktat Svalskulla (5
vindkraftverk) som är under anläggning.

Vindkraftsverkens påverkan på radiosignalerna i radiolänkfallet kan ske när
vindkraftsverket ligger i länkens fri-sikt linje, och bildar ett område med ”skymd sikt”
mellan sändare-mottagaren. En ”skymd sikt” beräkning gjordes med hjälp av WindPro
programmet över Pjelax alternativ 1 (Figur 14-2) och resultaten stöder även Digitas
utlåtande (Figur 14-1).
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Bötom / Pyhävuori tv/rad
dio mast


( Svalskullaa V112 x 5 x HH1124

( Pjelax N1131 X 30 X HH1444
Bostad - As
suinrakennus
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Möjligt störrningsområde i tv
v-signal
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Figu
ur 14-2. Be
eräkningsre
esultat för ”skymd sikt” där tv-signalen k
kan störas ifall Pjelax
x
vind
dkraftparke
en byggs enligt altern
nativ 1, tottalt 30 vind
dkraftsverk
k med en to
otalhöjd ca
a
210
0 meter öve
er marknivå
å.

14.4
4 Konsekv
venser av vindkrafts
v
sparken
14.4.1 Vägtrafik
k
Vin
ndkraftpark
kens konsekvenser fö
ör trafiken och trafiksäkerheten
n är mest betydande
e
und
der anlägg
gningstiden
n och gälller närmaste anslutningar och
h allmänna vägar i
om
mgivningen. De tunga transporte
erna till Pje
elax projektområde sk
ker via riks
sväg 8 och
h
Teu
uvavägen (67).
(
Från Teuvaväge
en söderutt öster om projektom
mrådet finn
ns även en
n
gru
usväg som man kan använda fför att nå de kraftve
erk som ä r belägna i de östra
a
dellarna av pro
ojektområd
det.
I anläggnings
sskedet ske
er transport
rterna inte samtidigt, eftersom sserviceväga
arna måste
e
byggs. Byg
ggandet av kraftverke
ets fundame
ent medförr
varra helt klarra innan kraftverken b
cirk
ka 85 tran
nsporter per
p
gjutnin
ng, om betongen
b
transporter
t
ras från en extern
n
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betongstation. Om en betongstation upprättas på området och endast råmaterialet
transporteras till området, minskar transporterna något och grustransporterna kan
schemaläggas under en längre tid än om betongtransporterna sker kontinuerligt vid
gjutningen. I projektområdets nordliga delar finns det även ett grustag, som man
möjligen kan utnyttja för projektets behov av jordmassor. I det fallet kan man minska
på materialmängderna som krävs ytterom projektområdet ifrån och därmed minska på
mängden transporter som behövs och därmed trafikkonsekvenserna.
Mängden dygnstrafik som de olika storleksalternativen av vindkraftparken genererar till
omgivningens vägar skiljer sig inte mycket från varandra. Den största skillnaden härrör
till trafikkonsekvensernas varaktighet. Ju större vindkraftparken är desto längre tid
producerar dess anläggning trafik i det omgivande trafiknätet. Trafikkonsekvenserna
riktas mot riksväg 8 och mot de regionala vägarna i närheten av projektområdet.
Kapaciteten på riksväg 8 och de omgivande regionala vägarna är tillräcklig för att
kunna motta trafiken som genereras av båda projektalternativen.

Figur 14-3. De huvudsakliga transportrutterna till projektområdet är riksväg 8 och
Teuvavägen/ Nya Kaskövägen (67).

Pjelax vindkraftpark kommer inte att orsaka konsekvenser för den lokala bosättningen,
eftersom transportrutterna för projektet inte löper i närheten av bosättningen. Vid
projektområdets västra sida finns befintliga skogsbilvägar, som kommer att fungera
som huvudsakliga infartsrutter till projektområdet. I närheten av projektområdet finns
det inte broar som projektet kan ha konsekvenser för.
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Tabell 14-1. Trafikmängder som anläggningen av de alternativa vindkraftparkerna
medför.
Alternativ 1

Alternativ 2

30

23

Antal tunga transporter

11 800

8 900

Antal specialtransporter

360

280

Förklaring
Antal kraftverk

Tabell 14-2. I tabellen presenteras den maximala trafik som orsakas i omgivningens
vägar under vindkraftparkens anläggning.

Väg

Riksväg 8

MDT 2011
Fordon /
dygn

Trafik som
orsakas av
projektet
Fordon / dygn

Andel av
hela
trafiken %

MDT 2011
Tung trafik
Fordon /
dygn

Tung trafik
som orsakas
av projektet
Fordon /
dygn

Andel av
hela tunga
trafiken %

2 900

60

2

400

45

11,3

950

20

2,1

-

15

-

1 100

10

0,9

-

5

-

Teuvavägen 67
Nya Kaskövägen

Projektet förutsätter inga långvariga ändringar i det allmänna vägnätet. Enskilda
vägskäl förbättras och breddas vid behov. I praktiken kommer förändringar endast att
vara nödvändiga vid infarterna till projektområdet från riksväg 8.
De största konsekvenserna för trafikens smidighet under anläggningen
vindkraftsparken härrör från specialtransporterna till området, särskilt
vindkraftverkens rotorblad, som levereras till platsen med specialtransporter.
vindkraftverk kräver sammanlagt åtminstone 8-12 specialtransporter. Beroende
vindkraftsverkens typ behövs det dessutom cirka 20 tunga transporter
transporteringen av lyftkranarna, som behövs för resningen av vindkraftverken.

av
av
Ett
på
för

Specialtransporterna orsakar en betydande men kortvarig och övergående konsekvens
för trafiken längs hela transportrutten. Till exempel kan man bli tvungen att begränsa
trafiken vid anslutningen på grund av långa transporter, när transporten viker av från
anslutningen. Specialtransporterna är tillståndspliktiga. I tillståndet fastställs
transportleden och säkerhetsarrangemang som upprätthåller trafiksäkerheten längs
transportleden. I praktiken påverkar inte specialtransporterna trafiksäkerheten.
När vindkraftsparken är i drift uppstår trafik endast på grund av servicearbeten, som i
genomsnitt orsakar några besök per år till varje kraftverk. Servicebesöken görs i
huvudsak med skåpbil. Eftersom underhållstrafiken är ringa och kortvarig, bedöms den
inte ha någon väsentlig betydelse för trafikens funktion och säkerhet, och inte heller
orsaka buller- eller dammkonsekvenser.
14.4.2 Radar och kommunikation
Enligt Digita Ab:s utlåtande är det mycket möjligt att vindkraftparken orsakar
konsekvenser för tv-sändningen i Kaskö, Pjelax och delar av Närpes centrum. Den enda
stationen vars sändning syns till området är Bötombergets sändarstation. Andra
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närligga
ande sända
arstationer är Vasa sändarstati
s
on och Ku
urikka Kestti sändarsttation,
vars sä
ändningar inte når fram till området som
s
i Dig
gitas utlåta
ande och FCGs
beräknin
ngsresultatt orsakas sttörningar i tv-sändningen.
Privata radiolänkarr, så som e
elnätets fjärrkontroll, kan utsätta
as för kons
sekvenser om
o de
om projekttområdet.
går geno
Enligt Meterologisk
M
ka institutett orsakar projektet intte konsekve
enser för väderradar.
v
14.5 Lind
dring av konsekven
k
serna
Konsekv
venserna av specialtrransporterna kan lindras genom effektiv in
nformation i rätt
tid och i rätt kanaler till övrig
g trafik som
m använder transporttleden. På så
s sätt får andra
mation om specialtran
nsporterna och om hur
h
de påv
verkar
som använder vägen inform
afik. Då ka
an övrig tra
afik antinge
en förbered
da sig för fö
förseningar och att tra
afiken
övrig tra
eventue
ellt står stilla eller v
välja en an
nnan väg. Dessutom
m kan spec
cialtransporrterna
utföras när trafiken
n är lugn, fför att minimera förseningarna fö
ör den övrig
ga trafiken.
gen av kra
aftverkets fundament görs som
m en konttinuerlig gjjutning och det
Gjutning
innebär en kontinuerlig sttröm av betongbilarr under h
hela gjutn
ningen. Om
m en
betongs
station upp
prättas på området och betong
gen görs där, kan leveransern
na av
råmaterrial till bettong schem
maläggas så att tra
afiken på grund av betongarb
betena
minimerras.
Vid granskning av
v konsekve
enserna förr Pjelax vindkraftpark
k kan man
n konstatera att
Tölby utanfför tv-sänd
dningens synlighetsom
mråde
även i nuläget ärr området Korsnäs-T
D
Enlig
gt bedömn
ning behöv
vs en ny sändarstati
s
beroende av
a om
on där ob
enligt Digita.
vindkrafftparken by
yggs eller inte. En mindre
m
stattion placerrad i Korsn
näs-Tölby kunde
k
även lindra de prob
blem som fförväntas uppstå
u
via anläggninge
a
en av Pjelax vindkrafttpark.
det i närhetten av Pjela
ax vindkrafftpark finns
s det ett fle
a projektöre
er. En
I områd
ertal andra
möjlighe
et är att projektörer
p
i samarbe
ete genom detaljerad
d planering skulle finna en
lösning för de möjliga sskuggningso
områdena som upp
pstår vid anläggning av
vindkrafftparkerna.
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Fig
gur 14-4. Sy
ynlighet i tv
v-sändning
gen enligt Digita.
D
(Digiita Ab 2014
4)

14.6
6 Osäkerhe
etsfaktore
er i bedöm
mningen
De största os
säkerhetsfaktorerna v id bedömningen av trrafikkonsek
kvenserna gäller
g
vilka
a
transportleder som ska användas och projektets tidspla
an för anläg
ggningen. Det är inte
e
nt varifrån vindkraftv
verkens ko mponenterr samt byg
gg- och ste
enmateriale
et ska tas,,
kän
och
h därför kan man inte tillförlitligtt bedöma konsekvense
k
erna för tra
ansportlede
erna.
Pro
ojektets tidsplan kan ändras när plan
neringen av
a
projekttet framsk
krider. Förr
trafikkonsekvenserna sk
kulle det va
ara betydande om an
nläggningsttiden blev längre
l
än i
dömningen. Detta sku
ulle leda til l att trafikk
konsekvens
serna unde r anläggnin
ngen skulle
e
bed
påg
gå under längre tid. Å andra ssidan skulle
e konsekve
enserna un
nder anlägg
gningstiden
n
varra lindrigare än vad so
om här harr bedömts, eftersom trafikmängd
t
derna per dygn
d
skulle
e
varra mindre.
Osä
äkerhetsfak
ktorer i bedömningen
n för radar och komm
munikation härrör främ
mst till dett
datta Digita publicerat.
p
Utan detalljplanering är det intte möjligt att veta varför det i
Korrsnäs-Tölby
y inte för tillfället finnss en sändarstation i fu
unktion.
15 KONSEKVE
K
ENSER FÖR
R LANDSKA
AP OCH K ULTURARV
VET
15.1
1 Konsekv
vensmekan
nismer
Kon
nsekvenserrna av anläggningen av vindkrraftverken förknippas i hög gra
ad med de
e
syn
nliga förändringar som de orsa
akar i land
dskapet. Vindkraftverk
ken kan medföra
m
en
n
esttetisk störn
ning genom
m att splitt ra enhetlig
ga eller sam
mmanhäng
gande kultu
urhistoriska
a
milljöer eller orsaka
o
en störning i la
andskapet i närheten av
a ett ensk
kilt objekt.
På grund av vindkraftverkens höjjd utsträck
ker sig deras konsekv
venser öve
er ett stortt
om
mråde. Vindkraftverken
ns ansenlig
ga storlek kan
k
leda till en konku
urrenssituattion mellan
n
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ett krafttverk och de
d befintlig
ga landskap
pselemente
en. I skym ningen och
h i mörkrett syns
kraftverrken på grund av dera
as flyghinde
erljus. Även
n elstatione
erna förändrar landska
apet.
Hur bettydande landskapsko
onsekvenserna är beror bland annat på inom hur stort
område vindkraftv
verkens k
konstruktion
ner dominerar landsskapsbilden
n eller på
å hur
betydan
nde enstak
ka elementt är. Kons
sekvensens
s betydelse
e ökar om
m landskap
pet är
värdefulllt eller kän
nsligt och o
om det har en låg tolerans för fö rändringar. Konsekve
ensens
omfattning beror för
f
sin del bland ann
nat på anta
alet kraftve
erk och lan
ndskapsrum
mmets
aper, till exempel p
på den skuggeffekt som ter rängen, växtligheten
n och
egenska
byggnad
derna orsak
kar.
Vindkrafftverken ka
an även utg
göra hinderr. Betraktad
de från en b
bestämd rik
ktning kan de till
exempel skymma ett landmä
ärke som upplevs
u
som
m viktigt. H
Hur synliga vindkraftv
verken
erkas bland
d annat av
v kraftverk
kens höjd och färg och av ko
onstruktion
nernas
är påve
storlek. Tidpunkten för obserrvationen, till exempe
el årstiden,, har också
å betydelse
e. Den
kortvariga synligheten påverrkas av lu
uftens klarh
het och lju
usförhålland
dena (Wec
ckman
2006).
15.2 Utgångsdata och metoder
Det är svårt att fatta
f
beslu
ut om grän
nsvärden: på vilket a
avstånd sk
ka ändringa
arna i
är bedömn
ningen görs
s. Bedömn
ningen förssvåras även
n av att vyerna
v
vyerna beaktas nä
olika årstid
der. Följand
de frågestä
ällningar har använts
s som
ändras med tiden och vid o
spunkter vid
v
bedöm
mningen av
v de visu
uella konssekvenserna av ett nytt
utgångs
vindkrafftverk och deras
d
betyd
delse:




hur mycket förrändrar vind
dkraftspark
ken område
ets nuvaran
nde karaktä
är?
hur mycket påverkar de
en nya vin
ndkraftsparken landsk
kapet i känsliga omrråden,
såso
om bostads
s- och rekre
eationsområden och kulturmiljöe
k
er?
hur långt syns vindkraftve
erken?

ärderingarn
na granskass konsekvenserna för värdefulla landskapso
områden på
å riksVid utvä
och land
dskapsnivå och lokalt.. Projektets
s landskaps
smässiga ko
konsekvense
er utreds genom
g
att undersöka landskapetts tolerans med hjälp av en land
dskapsanaly
ys. I
n beaktas d
de viktigastte utsiktsriktningarna
a och lands
skapsområd
dena i
landskapsanalysen
landskape
ets
inriktning,
ndskapsrum
mmen,
kn
nutpunktern
na
i
lan
landskapsbilden,
ulturhistorisska miljöe
erna samt områden som har den känsligaste
landskapet, de ku
landskapsbilden.
sen kartläggs även la
andskapsmä
ässigt värdefulla områ
råden och befintliga
b
s
skador
I analys
på land
dskapet i projektom
mrådet. Vid
d bedömningen kan primära och sekundära
bedömn
ningszoner fastställas,, vilka kan
n definieras
s exempelv
vis utifrån deras syn
nlighet
eller milljövärden.
Det är svårt att göra num
meriska bed
dömningar av estetisska och la
andskapsmä
ässiga
aper. Som underlag fö
ör bedömniingsarbetett användes synlighetsanalysen (bilaga
egenska
4). Land
dskapskons
sekvenserna
a åskådligg
gjordes äve
en med visu
ualiserande
e bilder från
n olika
riktninga
ar.
Vindkrafftsparkens sammanttagna effe
ekter med
d andra projekt granskas utifrån
u
resultate
en för mo
odellberäkn ingarna oc
ch i form av verbal a expertbe
edömningar. De
samman
ntagna efffekterna n ärliggande vindkraftp
parker harr även be
eaktats i några
fotomon
ntage tagna
a i näromrrådet. I synlighetsana
alysen och fotomonta
agen över Pjelax
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vin
ndkraftpark har man
n inkludera
at även Svalskulla
S
vindkraftp
park, som är underr
anlläggning vä
äster om rik
ksväg 8.
Kon
nsekvenserrna för landskapett och ku
ulturarvet bedöms av planeringschef,,
lan
ndskapsarkiitekt Riikka
a Geer och
h planerare
e, geograf FM Kristin
na Salomaa
a från FCG
G
Design och planering Ab
b.
15.3
3 Nuläge
15.3.1 Landskap
psområde
Ind
delat i land
dskapsområ
åden finns projektomrrådet i Österbotten, m
mer noggra
ant i Södra
a
Östterbottens kustregion (Miljöminissteriet 2013a).
Karraktäristisk
kt för Södra Österbo
ottens kus
stregion ärr tämligen
n smala ådalar med
d
odllingsområden, mellan vilka det ffinns karga moränåsar. Eftersom
m terrängen
n är relativtt
jäm
mn finns det gott om
m myrar i området och
o
ganska få klippfo
ormationer.. Skogarna
a
karraktäriseras
s av tämlig
gen torr talllskog av lin
ngontyp. I närheten a
av kusten är skogarna
a
någ
got frodiga
are, ställvis finns occkså grans
skog och vegetatione
en är äve
en i övrigtt
må
ångsidigare. Södra Österbotte
ens odlingsslätter karaktärisseras dess
sutom av
v
åke
erslätterna,, som är de
e mest vidssträckta i la
andet.
Den bebyggda kulturmilljön i Österrbotten är särpräglad och annorrlunda än i resten av
v
ndet. De många
m
fasta
a fornlämn
ningarna och de öpp
pna odlingsslandskapen
n i å- och
h
lan
älv
vdalarna vittnar
v
om en långv
varig, kon
ntinuerlig bosättning.. Bosättningen som
m
kon
ncentreras till ådalarna bildar e
enhetliga bandformad
b
de byar. (Ö
Österbotten
ns förbund
d
2011)
elax projektområde är beläget ssydost om Pjelax by, på ett ob
bebyggt sko
ogsområde
e
Pje
som
m består fö
örutom av ekonomisk
kogar av bl.a.
b
gammal skog och
h lundar. Landskapet
L
t
om
mkring planeringsområ
ådet prägla
as i öst och
h söder av Tjöck åda
al som är belägen
b
på
å
cirk
ka 3-5 kilo
ometers av
vstånd sam
mt av Pjela
axfjärden på
p cirka 2 kilometers
s avstånd i
väs
ster. De od
dlingsområd
den som fin
nns på västtra och östra sidorna av projekto
området ärr
avlånga i nord-sydlig riktning. Åkerområd
det på vä
ästra sidan
n sträckerr sig från
n
v
Östterskogen ända ner till Pjellaxfjärden och åkerrområdet på östra sidan av
pro
ojektområdet sträckerr sig från no
orr om Perä
älä via Myrrkky och mo
s
ot sydväst och Tjöcks
åda
al.
Pje
elax projekttområde är beläget m ellan två områden som
m hör till u tvecklingen
n av å- och
h
älv
vdalarna i Österbotten
Ö
ns lanskapssplan, d.v.s
s. Närpes ådal
å
i nord väst och Tjöck
T
ådal i
syd
dost (mk-2 och mk
k-7). På områdena utvecklas
s bl.a. lan
ntbruket och
o
övriga
a
lan
ndsbygdsnä
äringar sam
mt naturen o
och kulturm
miljön. Dess
sutom fästss uppmärks
samhet vid
d
att utveckla det
d
fysiska
a landskape
et och bev
varandet av
v de värde
en som hän
nför sig tilll
kullturlandskapet.
15.3.2 Nationelllt värdefulla
a landskaps
sområden
bäst bevara
ade och de
e
De nationellt värdefulla landskapssområdena är ett urval av de b
me
est typiska kulturlandskapen på landsbygd
den. När markanvänd
m
dningen på områdena
a
pla
aneras ska man se till att den eta
ablerade landskapsbild
den inte sk
kadas.
Det finns inga
a nationellt värdefulla landskapso
områden i närheten
n
av
mrådet.
v projektom
e nationelltt värdefulla
a landskapsområdet, Härkmeri (MAO100108) finns i
Det närmaste
p cirka 17 kilometerss avstånd från projekttområdet. H
Härkmeri är en typisk
k
Kristinestad på
stby som stigit
s
upp ur
u havet. B
Byn har ettt välbevara
at traditione
adsbestånd
d
ellt byggna
kus
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som omges av strandängar och odlingsmarker. Områdets areal är cirka 800 hektar. På
området finns både öppna och igenvuxna vårdbiotoper (Miljöministeriet 2013c).
15.3.3 Byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY 2009-objekt)
På projektområdet eller i dess direkta närhet finns inga värdefulla byggda kulturmiljöer
av riksintresse. På under tio kilometers avstånd från planeringsområdet finns åtta
objekt som tillhör byggda kulturmiljöer av riksintresse.
Det närmaste objektet, Villa Carlsro (RKY 4610), är beläget på cirka fyra kilometers
avstånd från projektområdet i Kristinestad. Villa Carlsro avspeglar den välfärd som
sjöfarten och skeppsbyggandet tillförde den österbottniska kusten i slutet av 1800talet. Villa Carlsro ligger på stranden till Storträsket och fungerar som ett museum
(Carlsro 2012 ; Museiverket 2009).

Figur 15-1. Villa Carlsro, Kristinestad. Bild: MV/RHO Maria Kurtén 2006.

Butsbackens bosättning (4959) är belägen på över fem kilometers avstånd från
projektområdet i Kristinestad. Objektet hör till byn Tjöck. Butsbackens traditionella
byvägslandskap ligger vid den gamla Tjöckvägen som löper längs med Tjöckån. Den
övriga bosättningen finns i backen och dess sluttningar söder om vägen. Butsbackens
bystruktur
är
välbevarad,
liksom
största
delen
av
bostadshusen
och
ekonomibyggnaderna. En del av bebyggelsen härstammar från 1700-talet (Museiverket
2009).
Kristinestad är landets bäst bevarade stormaktstida stad med rutplan (RKY 1154), där
såväl stadsplanen som största delen av byggnadsbeståndet har sina rötter i den agrara
handelsstaden (Museiverket 2009). Området ligger som närmast cirka 7,5 kilometer
sydväst om Pjelax projektområde.
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Närpes kyrka och kyrkstall (RKY 1628) är belägna cirka åtta kilometer norr om
projektområdet. Objektet består av en medeltida stenkyrka, kyrkostall i närmiljön,
sockenmagasin, sockenstuga samt en prästgård. (Museiverket 2009)
Benvik gård är även en del av Österbottens industritida gårdar (RKY 4736), som är
herrgårdar som har byggts under 1700- och 1800-talet och återspeglar förmögenheten
som medföljde skeppsrederi-industrin i Österbotten.
Rutplaneområdet i Kaskö (RKY 1671) härstammar från 1700-talet. Trädstadens
struktur och proportioner samt byggnadsbeståndet är exceptionellt välbevarat
(Museiverket 2009). Området ligger cirka nio kilometer väster om planeringsområdet.
Museibron (RKY 4845), Nybro i Närpes är från 1842, på vägen som korsar Adolf
Fredriks postväg, går över floden i Finby. Stenvalvsbron med tre spann är byggd av
lokal granit från Böle. Bron hör till de vackraste exemplen på den tidiga
stenbroarkitekturen i Finland (Museiverket 2009). Bron ligger på cirka nio kilometers
avstånd från den planerade vindkraftsparken.
Adolf Fredriks postväg (RKY 2040), ligger som närmast tio kilometer norr om
projektområdet. Adolf Fredriks postväg är en historisk vägsträckning, som byggdes på
kronans initiativ under 1760-1770-talen. Den snörräta vägen, som går genom ett
låglänt odlingslandskap, är cirka 30 kilometer lång och bjuder på storslagna vyer.
Objektet består av alléer samt bosättning, som uppkommit sedan slutet av 1700-talet
till följd av vägbyggen och torrläggning av kärren. (Museiverket 2009)
15.3.4 Byggda kulturmiljöer av landskapsintresse (RKY 1993-objekt)
På projektområdet eller i dess direkta närhet finns inga värdefulla byggda kulturmiljöer
av landskapsintresse. På under tio kilometers avstånd från planeringsområdet finns fem
objekt som tillhör byggda kulturmiljöer av landskapsintresse.
Närpes kyrkas omgivning (RKY 1700) motsvarar RKY 2009 objektet Närpes kyrka och
kyrkstall (RKY 1628). (Museiverket 1993)
Kulturlandskapet vid Närpes å (RKY 1701), är som närmast belägen cirka sju kilometer
norr om projektområdet. Objektet består av ådalarnas odlingsslätter och gammalt
byggnadsbestånd. Ytterligare hör Adolf Fredriks postväg till objektet. (Museiverket
1993)
Vanha ruutukaava-alue ja Myllymäki (1653) är beläget i Kristinestad sydväst om
projektområdet. (Museiverket 1993)
Benvik gård och kulturlandskap (RKY 1684) består av två exceptionellt ståtliga
österbottniska byggnader i två våningar som är från slutet av 1700-taltet. Förutom
bostadshusen finns på gården ekonomibyggnader, två bodar, rökbastu och ett båtskjul.
I närheten finns ytterligare ett gravkapell (Museiverket 1993). Objektet är beläget på
cirka åtta kilometers avstånd från planeringsområdet.
Kaskisten ruutukaava-alueen puutaloasutus (RKY 1631) härstammar från 1700-talet.
Området ligger cirka nio kilometer väster om planeringsområdet. (Museiverket 1993)
Området ligger cirka nio kilometer väster om planeringsområdet.
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Figur 15-2. RKY 2009 & 1993 objekt inom 10 km från Pjelax planerade vindkraftpark.

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

FO-nummer 2474031-0
Helsingfors

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA
A OY

PJELAX VINDKRAFT
TSPARK
MILJÖK
KONSEKVENS
SBESKRIVNI NG

110 (232)

27.6.2
2014

Tab
bell 15-1. Byggda kulturmiljöe
k
er av riksintresse på 10 kilom
meters avs
stånd från
n
pro
ojektet.
N
Nr
1
1.
2
2.
3
3.
4
4.
5
5.
6
6.
7
7.
8
8.
9
9.
10
0.
11
1.
12
2.
13
3.

RKY

Namn

4610

Villa Carlsro
o

4959

Butsbacken
ns bosättning
g

1628

Närpes kyrk
ka och kyrksstallar

1700

Närpes kyrk
kas omgivnin
ng

1701

Kulturlandskapet vid Nä
ärpes å

1154

Kristinestad
ds rutplaneo mråde

1653

Vanha ruutukaava-alue
e ja Myllymäki

4845

Museibron

1684

Benvik herrrgård och ku
ulturlandskap
p

2040

Adolf Fredriiks postväg

1631

Kaskisten ruutukaava-a
alueen puuta
aloasutus

1671

Rutplaneom
mrådet i Kask
kö

4736

Österbotten
ns industritid
da gårdar

RKY år
2009

Avstån
nd från
kraftver
rk (alt 1)
4,5
5 km

2009

5,5
5 km

2009

8 km

1993

7 km

1993

7,5
5 km

2009

7,8
8 km

1993

7,8
8 km

2009

8,8 km

1993

8,5
5 km

2009

10 km

1993

9 km

2009

9,5
5 km

2009

9,5
5 km

Tab
bell 15-2. Byggda ku
ulturmiljöerr av riksintresse på 10-25 kilo
ometers av
vstånd från
n
pro
ojektet.
R
RKY

Namn
n

47
733

Sälgru
unds fyr, lotsstation och
h Laxhamn

16
654

Lappfj
fjärds kyrka med omgivn
ning

17
710

Latva-Komsin rak
kennusryhmä
ä, kirkonkylä
ä

16
618

Karijo
oki kyrkomiljjö

17
709

Vanha
an kirkon rau
uniot Teuvan
njokilaaksos
ssa

17
711

Kaupp
pilan kylä

16
647

Härkm
meri by

16
624

Kulturrlandskapet i Bötöm dal

RKY år
2009

Avstånd från
kraftverk
k (alt 1)
11 km
k

1993

12 km
k

1993

13,5 km

2009

14 km
k

1993

17 km
k

1993

18 km
k

1993

18 km
k

1993

21 km
k

Tex
xterna i avsnittet om de kulturhisto
oriskt bety
ydande m
miljöerna bygger
b
på
å
milljöministeriets och museiverket
m
ts publikation Rakenn
nettu kulttu
uuriympäris
stö (1993))
och
h på museiv
verkets webbplats (20
009) om by
yggda kultu
urmiljöer av
v riksintresse.
15.4
4 Konsekv
venser av vindkrafts
v
sparken
15.4.1 Vindkrafttsparkens konsekvens
k
ser enligt g ransknings
szonerna
Pro
ojektområdets närom
mgivning be
estår av alternerand
a
e skogs- och åkero
områden. I
pro
ojektområdets näromgivning (in
nom 5 km)) finns delar av åkerrområdena i Myrkky,,
Tjö
öck och Pjjelax. Pjela
axfjärden ä
är även tiill stora delar inom detta närrområde. I
me
ellanområde
et, d.v.s. på
p ett avsttånd mellan 5-12 km
m från kraft
ftverken fin
nns Närpes
s
cen
ntrum, Perrälä by, La
appfjärd by
y, Kristines
stad centru
um och Ka
askö. En stor
s
del av
v
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vindkraftverken i Pjelax och Svalskulla är även synliga till havsområdet mellan Kaskö
och Kristinestad.

Figur 15-3. Synlighetsanalys
vindkraftpark, 5 kraftverk.

enligt

alternativ

1,

30

kraftverk

samt

Svalskulla

Det omedelbara konsekvensområdet
Vindkraftparkens konsekvenser på det omedelbara konsekvensområdet: avståndet från
vindkraftverken cirka 0-200 meter
Landskapet förändras direkt på området för vindkraftsparken där skogen röjs och
vindkraftverken byggs. Efter byggnadsskedet återställs landskapet, vilket innebär att
konsekvensen är relativt kortvarig. De områden som förblir synliga är området för
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vindkraftverken, servicevägarna och kabeldikena vilket utgör en direkt men lokal
konsekvens.
De människor som rör sig eller är bosatta i närheten av vindkraftverken kommer att
uppleva
förändringar
som
orsakas
av
vindkraftparkens
konstruktioner
i
landskapsbilden, speciellt på de områden där landskapet är öppet mellan åskådaren och
kraftverken vilken utgör en direkt konsekvens. I det direkta konsekvensområdet
upplever människan vindkraftverkens förekomst i landskapsbilden mycket kraftigt,
eftersom kraftverken är belägna mycket nära åskådaren. Dessutom inverkar
skuggningarna som uppstår av de roterande rotorbladen vid klart väder även på
landskapsbilden.
På vindparksområdet finns inga nationellt värdefulla landskapsområden eller byggda
kulturmiljöer av riks- eller landskapsintresse.
15.4.2 Närområdet
Vindkraftparkens
konsekvenser
vindkraftverken cirka 0-5 km

på

närområdet:

avståndet

från

Pjelax vindkraftpark är mest synlig till de öppna åkerområdena som omger byn Pjelax,
från Trodmossen i norr till de södra delarna av Klobben. Till dessa områden syns
huvudsakligen 31-35 vindkraftverk, d.v.s. både Pjelax och Svalskulla kraftverken. Delar
av norra Tjöck syns även lika många kraftverk, men till de övriga åkerområdena vid
Myrkky och Bäckliden syns mindre mängder kraftverk, i regel under 20 st.
Bosättningen inom närområdet dit kraftverken enligt synlighetsanalysen är synliga
koncentreras till Pjelax by där bosättningen i stora drag formas längs med
Kristinestadsvägen, Rörgrundsvägen, Bäcklidvägen och Skrattnäsvägen. Avståndet från
närmaste kraftverk till denna bosättning är som minst 1,3 km nordväst om
projektområdet vid Trodmossen. Till bosättningen i Bäckliden är kraftverken synliga på
ett avstånd av cirka 4,3 km. Dessutom finns det bosättning inom närområdet dit
kraftverk är synliga i norra Tjöck, söder om Pjelax vindkraftpark. Bosättningen där är
koncentrarad invid Björndalsvägen och det närmaste avståndet mellan kraftverk och
bosättning dit kraftverken beräknats vara synliga är 1,9 km. I de östra delarna av byn
Myrkky är bosättning likaså belägen inom närområdet och de närmaste bostäderna dit
kraftverk är synliga är på cirka 3,9 km avstånd (Tiukantie och Kirkkotie).
Fritidsbostäder inom närområdet dit kraftverken är synliga finns vid Storträskets
sydvästra strand (avstånd till Svalskulla 2,8 km och till Pjelax 4,5 km), Klobbören i
Pjelaxfjärden (avstånd till Svalskulla 2,1 km och till Pjelax 3,6 km) samt Pjelaxfjärdens
västra kust (avstånd till Svalskulla 3,5 km och till Pjelax 4,5 km).
Längs med Gottbölevägen i Bäckliden finns några bostadshus dit kraftverken är synliga.
Till Gottbölevägen 332 är t.ex. 28 kraftverk synliga enligt synlighetsanalysen. Gården
är riktad mot söder och därmed mot vindkraftparken. Det öppna odlingslandskapet som
öppnar sig söder om gården bildar ett långt och öppet landskapsrum mot
projektområdet. Gården omges dock till söder och öster av träd så att en öppen vy
bildas främst mot sydsydost, vilket minskar på mängden kraftverk som är synliga. Till
bostäderna vid Gottbölevägen 342 och 352 är enligt synlighetsanalysen som mest 23
kraftverk synliga, men på basen av flygfoto är bostäderna omgivna av gårdsträd, häck
invid gårdsvägen eller så är de huvudsakligen riktade bort från vindkraftparken.
Fotomontage nr. 5 har uppgjorts från Bäckliden. De kraftverken som har placerats
längst norr på projektområdet (nr. 21, 22, och 23) är naturligt de kraftverk som syns
bäst i landskapet. Hela rotorbladet är synligt endast för dessa kraftverk, för resten av
kraftverken syns rotorn endast delvis. Från fotomontagets fotograferingsplats är
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landskapskonsekvenserna eftersom det finns stora produktionsanläggningar i vyn.
Avståndet till vindkraftparken är 4,3 km, vilket betyder att kraftverken inte anses
behärska vyn och därmed är konsekvenserna små i båda alternativen.
Bosättningen längs med Bäcklidens åkerområde koncentreras i övrigt långt till
Bäcklidvägen som löper mot sydväst och projektområdet. Befintliga större
skogsområden skymmer synligheten mot vindkraftparken och enligt synlighetsanalysen
är Pjelax vindkraftpark inte synlig till objekten. I Trodmossen vid Bäcklidvägen norr om
Nya Kaskövägen finns fyra bostadshus som är belägna på ett avstånd av 1,3 km från
närmaste planerade kraftverk (nr. 23). Mängden kraftverk som är synliga är dock få, 14 st. Alla fyra gårdar avskärmas av träd och två gårdar öppnar sig i motsatt riktning
från vindkraftparkens läge. Bostäderna är belägna inom kraftverkens dominansområde
(avstånd som motsvarar kraftverkets navhöjd), men eftersom området mellan
kraftverken och bostäderna består av skogsbruksområden med befintlig skog uppstår
det endast mindre landskapskonsekvenser för bostäderna.
Pjelax by är belägen invid ett större åkerområde och bosättningen är i huvudsak
belägen på den västra sidan av åkerområdet. Detta betyder att det bildas öppna vyer
från byn in mot vindkraftparken i ost och sydost. Till bosättningen som är belägen på
åkerslättens östra sida invid skogskanten och i Svedan är kraftverken inte synliga på
grund av den skymmande effekten av skogen. Bosättningen i Svedan är som närmast
belägen på 1,2 km avstånd till ett kraftverk i alt 1 (nr 14) och 1,4 km i alt 2. Till Pjelax
by och Pjelax åkerslätt är alla kraftverk i Pjelax och Svalskulla huvudsakligen synliga,
även om det lokalt varierar mellan 18-35 kraftverk. I vissa mindre områden bildar
befintlig bebyggelse och skog dock även ställen där kraftverken inte alls är synliga.
Vid Bäcklidvägen 141-147 i norra Pjelax är vyn öppen mot vindkraftparken och 18-26
kraftverk är synliga. Vid Lillhagen ända fram till Bäcklidvägen 64 finns det skog beläget
nära inpå gårdarna som därmed skymmer utsikten mot vindkraftparken. Från Pjelax
bycentrum är avståndet mellan bosättning och de närmaste vindkraftverken mellan
2,2-2,7 km. Byggnationen i byn är i huvudsak låg och fastän det finns stora växthus i
samband med bosättningen skymmer de utsikten till vindkraftparken endast delvis.
Anläggningen av vindkraftparken kommer att förändra landskapet i betydande mån,
eftersom en annars relativt jämn skogshorisont kommer att förses med roterande
vindkraftverk. En lindrande faktor för landskapet sett från Pjelax by är att
vindkraftparken anläggs på ett skogsområde och att projektområdet även omges av en
cirka 1 km bred skogskant västerut från riksväg 8. Att vindkraftparken omges av skog
är lindrande för landskapskonsekvenserna genom att kraftverkens torn till cirka häften
täcks av skog. Då är vindkraftverkens dominerande effekt på landskapet lindrigare än
ifall kraftverken skulle vara synliga i sin helhet. Eftersom skogsbruksnäringen är
mycket aktiv i Pjelax, både på projektområdet och i områdets näromgivning, kan det
genom skiftesbrukstraditionen bildas långa öppna synlighetsaxlar in mot
projektområdet. Landskapets karaktär förändras, men konsekvensen kan uppfattas
som negativ eller positiv beroende på inställningen och förhållningen till vindkraft.
Fotomontage har uppgjorts från Pjelax by, från Kristinestadsvägen öster om
byacentrum (fotopunkt 2). I alternativ 1 är kraftverken 13, 14, 17, 20 och 21 synliga
till två tredjedelar och de har en dominerande effekt på landskapet. I fotomontaget är
kraftverk 17 beläget bakom en skogsö, men är synligt till stora delar för någon som rör
sig på vägen. För bosättningen dit kraftverken är synliga kan konsekvenserna närma
sig lokalt betydande i punkten. Det finns dock även ett flertal hus i närheten av
fotopunkten dit kraftverken inte är synliga, och därmed är konsekvenserna för
bosättningen minst måttliga i punkten. För personer som rör sig i området bedöms
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landskapskonsekvenserna likaså vara minst måttliga. I alternativ 2 är mängden
kraftverk som är dominerande i landskapet mindre, eftersom man har tagit bort
kraftverken 13 och 14. I alternativ 2 dominerar kraftverken nr 17, 20 och 21
landskapet mest. Det bildas även en klarare öppning i landskapet mellan kraftverken på
Svalskulla och Pjelax, vilket lättar upp landskapets karaktär lite. Konsekvenserna
bedöms vara minst måttliga även i alternativ 2.
För bosättningen i nordvästliga Pjelax är landskapskonsekvenserna lite lindrigare,
eftersom gårdarna i huvudsak inte är riktade mot vindkraftparken och det även finns
utspridd skogsväxtlighet i närheten av bebyggelsen, som bildar mer slutna
landskapsrum än åkerslätten. För dessa bostadshus bildas det högst måttliga
landskapskonsekvenser, även om man i synlighetsanalysen beräknat att över 30
kraftverk skulle vara synliga till husen. Till bostäderna som är belägna längs med
Rörgrundsvägen är avståndet mellan kraftverk och bostad i alternativ 1 cirka 3 km. För
de bostäder vilka husen är riktade mot öst och vindkraftparken kommer kraftverken att
vara synliga och vara dominerande för landskapet fastän avståndet lindrar kraftverkens
storlek. För bostäderna kommer konsekvenserna att vara minst måttliga i alternativ 1
och måttliga i alternativ 2. Nästan mitt på Pjelax åkerområde finns det ett bostadshus
vid Skrattnäsvägen 1179 dit det maximala antalet kraftverk har beräknats vara synliga.
Avståndet till närmaste kraftverk är i båda alternativen 2,1 km, även om det i alternativ
2 finns färre kraftverk på detta avstånd. Landskapskonsekvenserna bedöms vara lokalt
nästan betydande för bostaden i alternativ 1, eftersom den främsta raden kraftverk
kommer att vara synlig till dominerande delar. Lindrande för landskapskonsekvenserna
är dock att det på gården finns en ladugård eller motsvarande stor byggnad, som bildar
en sluten gårdsmiljö och hindrar den direkta inblicken till projektområdet. I landskapet
mellan bostaden och projektområdet går det en luftledning. I alternativ 2 är
landskapskonsekvenserna minst måttliga, eftersom avståndet till de södra kraftverken
ökar.
För bosättningen i Klobben längs med Skrattnäsvägen är alla kraftverk synliga från
flera hus. Det finns skog intill vägen som skymmer utsikten för en del av bostäderna,
men vid Österviken finns det ett område med öppen vy till projektområdet. För dessa
bostäder bildas det nästan betydande landskapskonsekvenser i alternativ 1.
Fotomontage 1 har uppgjorts för området. Kraftverk nr 5 och 13 är på grund av
skogsavverkningar synliga till nästan hela tornet och bl.a. kraftverken 1, 4, 6 och 14 är
synliga till hälften av tornet. Det löper en luftledning genom landskapet som förmildrar
konsekvenserna, men det nära avståndet till kraftverken gör dem mycket dominerande
i landskapet. Jämfört med alternativ 1 orsakar alternativ 2 högst måttliga
konsekvenser, eftersom kraftverken som dominerade landskapet har plockats bort. I
alternativ 2 är kraftverken 6, 12 och 17 de som är mest synliga, men av dem täcker
skogen redan hälften eller 2/3 av tornet. Avståndet ökar även och det närmaste
kraftverket är beläget på ett avstånd av 2,6 km (nr. 6).
Fritidsbosättningen är tät vid kusten av Pjelaxfjärden. Enligt synlighetsanalysen är
vindkraftparken dock inte synlig till fritidsbosättningen i närområdet förutom till
Klobbören och Baddaren i Pjelaxfjärden. På Klobbören är fritidshusen belägna på västra
stranden med vy mot väst, därmed bedöms landskapskonsekvenserna inte nå husen på
ön. Baddaren är belägen på kring 5 km avstånd och på basen av flygfoto finns det
växtlighet på ön som även lindrar den direkta vyn mot projektområdet.
Landskapskonsekvenserna bedöms vara högst måttliga för enstaka stugor.
Vindkraftparken är synlig till hela Pjelaxfjärden eftersom öppna vattenområden i likhet
med öppna åkerområden bildar breda vyer in mot projektområdet. Fritidsborna
använder troligen havsområdet till hög grad, och därmed inverkar även synligheten på
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havet på de totala landskapskonsekvenserna. Det är dock långt en inställningsfråga ifall
man anser konsekvenserna vara positiva eller negativa.
Vid Rörgrund, på den motsatta stranden av Pjelaxfjärden cirka 4,5 km från närmaste
kraftverk i alt 1 och 4,6 km från närmaste kraftverk i alt 2, finns en danspaviljong. Från
danspaviljongen öppnas en öppen och bred vy in mot projektområdet. Fotomontage 3
har uppgjorts från platsen. Eftersom avståndet är relativt långt kan man se kraftverken
i Pjelax nästan till hela höjden. Avståndet har dock även en mildrande inverkan.
Kraftverken kommer att märkbart förändra landskapet till mer tekniskt, men
konsekvensen är inte betydande, utan måttlig eller högst måttlig. Ifall man inte finner
vindkraftverken som störande kan de även bilda en rofylld inverkan på landskapet,
eftersom Svalskulla och Pjelax vindkraftparker bildar en jämnt fördelad rad över hela
horisonten.
De nordliga delarna av Tjöck by är belägna inom närområdet. Till flera av husen invid
Björndalsvägen är Pjelax vindkraftpark inte synlig, eftersom det finns skogsområden
mellan projektet och bosättningen. Till de bostäder som är belägna på åkerområdet är
dock ett större antal kraftverk synliga enligt synlighetsanalysen. Gårdarna är i de flesta
fall riktade mot Björndalsvägen som löper i nord-sydlig riktning genom åkrarna. Det har
uppgjorts ett fotomontage (nr 13) från Brandmyr för att åskådliggöra
landskapskonsekvenserna till bosättningen. Avståndet mellan fotomontage och
kraftverk är i alternativ 1 4,1 km och i alternativ 2 5 km. I alternativ 1 är kraftverken
2, 3 och 8 synliga nästan till sin helhet och ett flertal kraftverkstorn är synliga till 2/3.
Fastän avståndet till kraftverken är relativt långt förändrar de ändå landskapet i
betydande mån. I alternativ 2 är avståndet till kraftverken längre och antalet kraftverk
som är synliga till platsen är färre. Konsekvenserna är högst måttliga i alternativ 1 och
små i alternativ 2.
Till de östra delarna av byn Myrkky som är belägen på projektområdets östra sida är
kraftverken synliga enligt synlighetsanalysen. För området har det uppgjorts två
fotomontage, norr om kommuncentrum ifrån och från Storåsinloukko söder om
kommuncentrum. För båda fotomontagens del kan man konstatera att endast toppar
av kraftverkens rotorer är synliga, eftersom skogen täcker kraftverken till mer är tre
fjärdedelar. Konsekvenserna är lindriga i båda alternativen från båda punkterna.
De mest betydande konsekvenserna av flyghinderljusen uppstår teoretiskt i Pjelax by,
där bosättningen är belägen närmast vindkraftparken. Växthusnäringen är viktig i
Närpes och speciellt i Pjelax, vilket även syns genom att det på flera ställen i byn finns
stora växthus. Tillväxtperioderna för produkterna förlängs artificiellt vid växthusodling
genom att förse växthusen med stark konstgjord belysning. Belysningsperioden kan
vara upp till 17 timmar per dygn. Detta innebär ett kraftigt ljusfenomen över stora
delar av byn även under dygnets mörka timmar. I förhållande till detta orsakar
flygljusen som kraftverken förses med endast lindriga konsekvenser.
Helhetsmässigt bedöms landskapskonsekvenserna vara måttliga till minst måttliga i
alternativ 1 och högst måttliga i alternativ 2.
Byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY 2009-objekt)
Det enda objektet som är beläget inom närområdet är Villa Carlsro sydväst om
projektområdet. Enligt synlighetsanalysen är Pjelax kraftverk inte synliga till
byggnaden. Avgränsningen av RKY-objektet når dock till Storträskets vattenområden,
dit det enligt synlighetsanalysen syns t.o.m. 27 kraftverk. Kraftverken på Svalskulla är
belägna mycket närmare objektet än Pjelax. På gården finns det träd som måttligt
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skymmer sikten till vindkraftparken och likaså finns det ett större skogsområde mellan
Storträsket och Pjelax vindkraftpark.
Villa Carlsro fungerar som museum, vilket innebär att landskapet vid objektet inte är
orsaken till dess status. Därmed bedöms vindkraftparken inte orsaka konsekvenser för
RKY-objektet i något av alternativen.
Byggda kulturmiljöer av landskapsintresse (RKY 1993-objekt)
Det finns inte några RKY 1993-objekt inom närområdet.
Landskapsområden och byggda kulturmiljöer som är värdefulla på landskapseller regionnivå
Tjöck ådal har i Österbottens landskapsplan betecknats som ett område som är
värdefullt för landskapet eller regionen med tanke på kulturmiljön eller
landskapsvården. Delar av området är beläget cirka 5 km sydost om projektområdet.
Landskapskonsekvenserna till objektet är måttliga i alternativ 1 och högst måttliga i
alternativ 2. Konsekvenserna har bedömts noggrannare ovan i samband med
konsekvenserna för bosättningen. Landskapskonsekvenserna bedöms inte vara så
betydande att de skulle inverka på kulturmiljöns värde på landskaps- eller regionnivå.
15.4.3 Mellanområdet
Vindkraftparkens
konsekvenser
vindkraftverken cirka 5-12 km

på

mellanområdet:

avståndet

från

Konsekvensområdet 5-12 km sträcker sig till Närpes centrum i nordväst, Kaskö väster
om projektområdet, Kristinestad och Lappfjärd sydväst och söder om projektområdet,
Tjöck och Myrkky söder och öster om projektområdet samt Perälä och Österskogen
nordost om projektområdet.
Enligt synlighetsanalysen är Pjelax vindkraftpark synlig till Närpes centrum. I centrum
är dock landskapet mer format av centrumfunktionerna och landskapsrummet är mer
stängt än vid de öppna åkerområdena. Ifall kraftverk är synliga skymmer dock den
befintliga skogen kraftverken till stor del. Tilläggsvis är avståndet till kraftverken mellan
7-9 km och därmed är landskapskonsekvenserna små för Närpes centrum.
Till delar av Kaskö är vindkraftparken synlig enligt synlighetsanalysen. Det även till en
del fritidsbosättning vid Ståbackafjärden. Ett fotomontage har uppgjorts från
Ståbackafjärden, via vilket man kan konstatera att de sydligaste kraftverken i alt 1 är
synliga men att kraftverken förblir bakom skogskanten i alternativ 2. Stadsstrukturen i
Kaskö bedöms även bilda så småskaliga landskapsrum att vyer mot vindkraftparken är
smala och få. Ifall det uppstår landskapskonsekvenser är de lindriga i båda alternativen
men troligen sällsynta i alternativ 2. Vindkraftparken är synlig till större havsområden
mellan Kaskö och Kristinestad. Till fritidsbosättning på en del öar är vindkraftparken
även synlig. Sett från havet täcker skogen dock större delar av kraftverkens torn.
Pjelax vindkraftpark är enligt synlighetsanalysen synlig till delar av Kristinestad och
Lappfjärd. I Kristinestad bildar stadsstrukturen och byggnaderna motsvarande stängda
vyer som i Närpes centrum och Kaskö och vindkraftparken är troligen inte synlig till
området. Det öppna åkerområdet i Lappfjärd bildar öppna vyer, vilket leder till att
Pjelax vindkraftpark kan vara synlig från byn. Det finns dock två större skogsområden
som skymmer vyn, ett mellan Lappfjärd och Tjöck och ett annat mellan Tjöck och
projektet. Konsekvenserna bedöms vara lindringa även på basen av avståndet, som är
cirka 10-12 km. Till bosättningen i Tjöck by kan kraftverken var synliga även om
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bostäderna långt följer åns riktning (öst-väst). Avståndet varierar mellan 5,7-7 km i alt
1 och 6,6-8 km i alt 2. Konsekvenserna i alternativ 1 är högst måttliga och små i
alternativ 2.
Bosättningen i byn Myrkky är främst koncentrerad till närområdet, och i mellanområdet
finns det främst större öppna odlingsmarker dit kraftverken till mycket små delar kan
vara synliga.
Fotomontage 7, 8 och 9 har uppgjorts från nordost om projektområdet från
Österskogen och Perälä. Avstånden till vindkraftparken varierar mellan 7 - 12,3 km. Till
de fasta bostäderna i Österskogen är endast en bråkdel av kraftverken synliga enligt
synlighetsanalysen. Enligt fotomontage uppgjorda från mellersta Österskogen är endast
vindkraftverkens rotorblad synliga. Öster om Österskogen vid Kaskövägen blir
kraftverken i sin helhet bakom skog. Från Perälä är endast rotorbladen av ett par
kraftverk synliga i det större alternativet. Avståndet är så långt att kraftverken inte
urskiljs vid annat än riktigt klart väder.
Helhetsmässigt
alternativen.

är

landskapskonsekvenserna

för

mellanområdet

små

i

båda

Byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY 2009-objekt)
Som närmast är Butsbackens bosättning på 5,7 km avstånd till kraftverken i alternativ
1. Bosättningen är belägen på en backe som sluttar mot norr och Tjöck å. Bosättningen
härstammar så långt som från 1700-talet, vilket innebär att gårdarna även traditionellt
omges av träd och gårdsväxtlighet som skymmer en möjlig inblick mot projektområdet.
Vid vissa sektorer kan dock kraftverkens rotorer vara synliga. Konsekvenserna är högst
måttliga för objektet.
Kristinestads rutplaneområde är beläget på cirka 8 km avstånd söder om
projektområdet. Troligen är projektområdet inte synligt från objektet eftersom det finns
byggnader och växtlighet som skymmer utsikten. Myllymäki är ett utsiktstorn och
kraftverken kommer troligen att vara synliga till objektet. På grund av avståndet
dominerar kraftverken inte landskapet men de är klart synliga. För Myllymäki är
landskapskonsekvenserna måttliga.
Närpes kyrka och kyrkstallar finns på ca 8 km avstånd från vindkraftparken. Från
objektet kan det ställvis finnas en visuell förbindelse fastän det finns mycket
trädbestånd mellan objekten. Till kyrkstallarna och Kyrkvägen är vindkraftparken inte
synlig och de möjliga konsekvenserna förblir ganska små.
Vindkraftverken är troligen inte synliga till Museibron. Det uppstår inga konsekvenser
för objektet.
Till utkanterna av rutplaneområdet i Kaskö finns det en möjlighet att kraftverken är
synliga till små andelar. Byggnaderna och växtligheten bildar dock barriärer för
synligheten och konsekvenserna är mycket små.
Enligt synlighetsanalysen är vindkraftparken inte synlig till Österbottens industritida
gårdar. Det uppstår inte konsekvenser för objektet.
Adolf Fredriks postväg är belägen på cirka 10 km avstånd från projektområdet. Vid den
östra kanten av postvägen finns det så mycket trådbestånd att det inte finns en visuell
förbindelse från de södra delarna av objektet. Det uppstår inte konsekvenser för
objektet.
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Sälgrunds fyr, lotsstation och Laxhamn är belägna på 11 km avstånd från planerade
kraftverk. Enligt synlighetsanalysen är en bråkdel av kraftverken synliga till de yttersta
kanterna av objektet. Vyn från Laxhamn öppnas mot vindkraftparken, men det finns
öar som skymmer sikten mellan objektet och projektområdet. Enligt synlighetsanalysen
är kraftverken inte synliga till Sälgrunds fyr. Fyren är dock belägen högre än vad
synlighetsanalysen modellerar, vilket betyder att det är möjligt att vindkraftparken är
synlig till fyren. Konsekvenserna bedöms dock vara små, högst måttliga för utsikten fån
fyren.
Byggda kulturmiljöer av landskapsintresse (RKY 1993-objekt)
Det gamla rutplaneområdet och Myllymäki behandlades vid föregående punkt,
konsekvenserna bedöms vara måttliga för Myllymäki.
Vindkraftparken är inte synlig till Benvik herrgård. Inga konsekvenser uppstår.
För trähusbosättningen i Kaskö rutplaneområde är konsekvenserna lindriga fastän det
möjligen kan synas kraftverk i de yttre kanterna av objektet. Avståndet är över 10 km
och kraftverken smälter in i sin bakgrund.
Enligt synlighetsanalysen syns en stor andel kraftverk till Närpes kyrkas omgivning.
Kraftverken utgör inte en dominerande roll i landskapet och därmed förblir
konsekvenserna små.
Till kulturlandskapet vid Närpes å är enligt synlighetsanalysen en stor andel kraftverk
synliga. Huvudsakligen är kraftverken synliga till åkerområdena. Avståndet mellan
kulturlandkapet och vindkraftparken är så långt att kraftverken inte dominerar
landskapet och därmed förblir konsekvenserna små.
15.4.4 Fjärrområdet
Vindkraftparkens
konsekvenser
vindkraftverken cirka 12-25 km

på

fjärrområdet:

avståndet

från

Det uppkommer inga konsekvenser för landskapet på fjärrområdet eller så bedöms de
vara mycket små.
Växhusens ljuskällor kommer troligen att lindra konsekvenserna av flyghindersljusen
även i fjärrområdet.
Byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY 2009-objekt)
Karijoki kyrkomiljö är belägen på 14 km avstånd från vindkraftparken. Kraftverken är
inte synliga till objektet, inga konskevenser uppstår.
Byggda kulturmiljöer av landskapsintresse (RKY 1993-objekt)
Tabell 15-3. Byggda kulturmiljöer av landskapsintresse på fjärrområdet.
RKY
1654
1710
1709

Namn
Lappfjärds kyrka med
omgivning
Latva-Komsin
rakennusryhmä, kirkonkylä
Vanhan kirkon rauniot
Teuvanjokilaaksossa
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Avstånd
(alt 1)
12 km
13,5 km
17 km

Synlighet, konsekvenser
Kraftverk synliga enligt synlighetsanalys,
omgivande trädbestånd, lindriga konsekvenser
Kraftverk synliga i visa delar av området, lindriga
konsekvenser.
Kraftverk synliga i visa delar av området, lindriga
konsekvenser.
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RKY

Namn

Avsttånd
(altt 1)

1711

Kauppilan ky
ylä

18 km

1647

Härkmeri by

18 km

1624

Kulturlandskapet i Bötöm dal

21 km

Synlig
ghet, konsek
kvenser
Krafttverk synliga i visa delar av
v området, lind
driga
konsekvenser.
v området, lind
driga
Krafttverk synliga i visa delar av
konsekvenser.
Inte synliga, inga konsekvenserr

Natione
ellt värdeffulla lands
skapsområ
åden
Till det nationellt värdefulla landskapsområdet Härkmeri ärr som mes
st fyra kraftverk
alysen. Ko
onsekvenser uppstår främst under
u
nattid av
synliga enligt synlighetsana
D
är k
konsekvens
serna för ob
bjektet myccket lindrig
ga.
flyghinderljusen. Därmed
oretiska om
mrådet
15.4.5 Teo
Vindkra
aftparkens
s
kons
sekvenser
på
det
tteoretiska
a
synligh
hetsområdet: avstån
ndet från vindkraftv
v
verken cirk
ka 25-35 km
k

maxiimala

Projekte
et medför inga konse
ekvenser på
p det teorretiska ma
aximala syn
nlighetsområdet.
Avstånd
det så långtt att inga särskilda negativa
n
ko
onsekvense
er kan upps
stå ens vid
d klart
väder.
15.5 Lind
dring av k
konsekvenserna
De visue
ella konsek
kvenserna a
av vindkrafftverken ka
an i viss m
mån lindras genom attt välja
en gråaktig vit färrg på kraftv
verken. På så sätt utg
gör inte kra
aftverken en
e mycket tydlig
en.
kontrastt mot himle
Den stö
örning som flyghinderrljusen orsa
akar kan eventuellt
e
liindras genom att anv
vända
flyghinderljus som
m kan släck
kas. I så fa
all skulle en
e radar, ssom slår på
å varningsljusen
är ett flygplan eller e
en helikopte
er upptäcks, placerass i vindkrafftverken. Övriga
Ö
bara nä
tider är flyghinderljusen släc kta. Trafiks
säkerhetsverket Trafi fattar beslut om lösn
ningar
för flygh
hinderljusen
n.
15.6 Osä
äkerhetsfa
aktorer i bedömning
gen
I bedöm
mningen av landskapsskonsekvenserna kan man inte e
exakt beak
kta effekterrna av
skogsvå
årdsåtgärde
er samt de döljande effekterna som konstru
uktioner eller gårdsträ
äd har
på vindkraftparken
ns synlighe
et. Således
s kan synlighetsanaly
ysen anses ge en täm
mligen
nde bild av vindkraftv
verkens syn
nlighet i om
mgivningen.
riktgivan
Med hjä
älp av foto
omontage kan man åskådliggö
öra den fra
amtida situ
uationen ganska
exakt. Fotomontag
F
get motsva
arar dock inte den vy
y och den skärpa som
m människ
koögat
kan upp
pfatta. På fotografier
f
skingras bakgrundsla
b
andskapet och blir va
anligen dun
nklare
än om man tittar med ögat . På fotom
montage är det också möjligt attt avsiktligtt eller
ktaren någo
ot, beroende på hur osskarpt ellerr alternativt med
oavsiktligt manipulera betrak
hur starrk färg vindkraftverkett presenterras.
16 KONS
SEKVENSER
R FÖR FOR
RNLÄMNIN
NGAR
16.1 Kon
nsekvensm
mekanisme
er
Vindkrafftsparkens konsekve
enser för fornlämningarna ä
är särskiltt kopplade
e till
anläggningsskedett och till de
e fysiska förändringar som detta
a skede eve
entuellt orsakar i
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forrnlämningarrna i området. Dett kan up
ppstå oläge
enheter i situatione
er där en
n
l
i ettt område ssom direkt påverkas av byggarrbetet. Bety
ydelsen av
v
forrnlämning ligger
nna konse
ekvens be
eror bland annat på
p
sannolik
kheten förr att kon
nsekvensen
n
den
förrverkligas och
o på objektets betyd
delse.
ar är fasta eller
e
lösa fo
ornföremål som härrörr från mänssklig verksa
amhet. Alla
a
Forrnlämninga
fas
sta fornlämningar är fredade
f
enlligt lagen om
o fornmin
nnen (295/1
1963) och de får inte
e
rub
bbas utan Museiverke
ets tillstånd
d. Det är förbjudet att
a gräva ut, överhö
ölja, ändra,,
ska
ada, ta borrt eller på annat sättt rubba en
n fast fornlämning uttan det tillstånd som
m
avs
ses i lage
en om fornlämningarr. Fasta fo
ornlämning
gar är bla nd annat jord- och
h
ste
enhögar, rö
ösen, stenringar och a
andra stenläggningar och stensä
h
ättningar, gravar och
gra
avfält, klipp
pmålningar och hällristtningar.
16.2
2 Utgångsd
data och metoder
m
I s
syfte att be
edöma kons
sekvensern
na för fornllämningsob
bjekt har fo
ornlämning
gsobjekt på
å
ojektområdet eller i dess
d
närhe
et kartlagts
s med stöd
d av skriftlliga källor. De kända
a
pro
objjekten har beaktats re
edan vid pla
aneringen av
a vindkrafftsparken.
Vid
d bedömnin
ngen av ko
onsekvense
erna utreds kraftverk
kens placerring i förhållande tilll
forrnlämningarr och kultu
urhistoriskt betydande
e objekt oc
ch diskuterras möjligh
heterna attt
entuella neg
gativa kons
sekvenser.
förrhindra ellerr lindra eve
ventering av fornläm
mningar
Inv
På projektom
mrådet har en invente
ering av fo
ornlämning
gar utförts under tide
en 27.10.–
–
31..10.2013 under samm
manlagt 5 d agar.
Vid
d lokaliseriingen av de förhisttoriska forrnlämningarna använ
ndes analy
ysering av
v
ma
arkytans fo
ormer och jordarter samt strandförskjuttningskrono
ologin och data om
m
forrnlämningarr i närreg
gionen. O
Ortoflygbilde
er, höjdzo
onsraster, jordmånsk
kartor och
h
venteringsra
apporter om
o
område
en i närreg
gionen anv
vändes vid
d utredning
gen av de
e
inv
förrhistoriska fornlämning
f
garna. De historiska fornlämningarna utred
ddes och söktes
s
med
d
älp av littteratur oc
ch historis kt kartma
aterial på internet. I terräng
gen fästes
s
hjä
upp
pmärksamh
het vid terrängens prrofil, höjdv
variationer och avvika
ande jordm
månsprofilerr
och
h vegetatio
on. Kartläg
ggningen k
komplettera
ades med provstick m
med geolo
ogsond och
h
pro
ovgropar på
å platser dä
är det bedö
ömdes vara
a sannolikt att hitta fo
ornlämningar. Om dett
påtträffades ett
e diffust objekt
o
togss det ett provstick
p
så
å att fornlä
ämningssta
atus kunde
e
fas
stställas.
Inv
venteringen
n koncentre
erades till platserna där kraftve
erk och se
ervicevägar planerats.
Pla
atserna för vindkraftv
verken inve
enterades ett område med en radie av ca 50-200
0
eter. Områd
den som sa
aknade ind
dikationer på
p arkeolog
giskt poten tial, dvs. mossar
m
och
h
me
jäm
mna träsk, inventerades översikttligt eller ko
ontrollerade
es inte alls . På några ställen varr
sko
ogarna så täta
t
att dett var omöjlligt att göra
a observatiioner av om
mgivningen
n. Objekten
n
och
h observa
ationerna mättes in
n med GPS-mottag
G
garen Ga rmin GPS
Smap 62s
s
(felmarginalen +/- 4 m). I utrednin
ngen använ
ndes dataprrogrammett Quantum GIS 1.8.0.
venteringen
n av fornlämningarn a och bed
dömningen utfördes av arkeolog, Jaana
a
Inv
Pallomäki KP-A
Arkelogiapa
alvelut.
16.3
3 Nuläge
mossen dä
Ino
om område
et befann sig en kä
änd möjlig fornlämning i Bredm
är det harr
lok
kaliserats gropanläggn
g
ningar och rösen av okänd åld
der och fu nktion på stenålders
s
stra
andnivå. I närtrakte
en finns rröseobjekt. Tecken på fast bo
å
osättning har också
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nering Ab
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01 Vasa
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upptäck
kts på två
utrednin
ngsområdett.

orter.

Den

histo
oriska

tide
ens

lämnin
ngar

är

inte

kända

på

Terrängen består av låga m oränåsar mellan
m
myrr- och mosssmarker. Några
N
berg
ghällar
mmer i ös
stra delen
n och mittt i områ
ådet. I de
en nordlig
gaste dele
en av
förekom
utrednin
ngsområdett är markp
profilen me
estadels jäm
mn. I västtra delen fo
ormar terrä
ängen
strandte
errasser som sänker ssig i svag utförsluttning mot ha
avet. I de här
h område
ena är
jordmån
nen till storr del försum
mpad. På nå
ågra ställen
n, närmastt i norra delen, kan sa
andiga
marker upptäckas. I den no
ordligaste delen
d
av området i B
Boråsarna är stora arealer
ade bl.a. till följd av grustä
äckt. I no
orr rinner Lappnäsb
bäcken som är
bearbeta
uppmud
ddrad från en bäck ssom förr rann
r
på no
orra sidan av området och som
m har
försvunn
nit till följd
d av skogsd
dikningar och
o
muddringar. Höjd nivån 22,5
50-62,50 m över
havet motsvarar
m
fornhavetss strandlinjje från de
en typiska kamkeram
mikens tide
en av
stenålde
ern ca 6000
0 cal BP till början av järnåldern ca 2200/21
100 BP
Bredmo
ossens (54
45010003) fasta forn
nlämning är
ä belägen på projekttområdet. Enligt
inventerringen som
m gjorts å r 1972 fin
nns det tre eller fyrra stenkan
ntade gropar på
områdett samt tre
e stenrösen
n. Groparna är tre till fyra me
eter i diam
meter. Obje
ektens
omfattning och karraktär är ossäkra. Det är möjligt att
a objekte n är naturliga.
ktområdet var
v det pottentiellt att finna reste
er av förhisstoriska ma
aritima närringar,
I projek
som t.ex
x. säljägare
es och fisk
kares tillfälliga statione
er samt hisstoriska forrnlämningar som
spår av historiska näringar, t.ex. röjnin
ngs och odlingsrösom
mråden, ans
skaffningsp
platser
för råvaror och res
ster av tillfä
älliga bostäder.
gen höste
en 2013 hittade man
m
inga nya forrnlämninga
ar på
Under inventering
området. De
D tre sten
nrösen som
m observera
ats år 197
72 klassade
es i den uttförda
projekto
inventerringen som naturliga.
Ytterom projektom
mrådet fin
nns 6 kän
nda fornläm
mningar in
nom ett avstånd
a
på
å två
er.
kilomete
Tabell 16-1.
1
Känd
da fornlämn
ningar i nä
ärheten av
v Pjelax prrojektområd
de (Museiv
verket
2013).
Namn

Num
mmer

Typ
T

Daterin
ng

Anttal

Tjöck-Brrändåsen 1

8470
010012

stenrösen
s

bronsåld
der

Tjöck-Brrändåsen 2

8470
010026

bosättning
b

stenålde
er

Änkmoss
sen

5450
010002

gravrösen
g

bronsåld
der

6

Pjelax Sa
alen

5450
010001

stenrösen
s

historisk
k tid

4

Tjöck-Björkromossen

8470
010005

gravrösen
g

bronsåld
der

2

Stormos
ssen

2870
010002

gravrösen
g

bronsåld
der

1

5
12

16.4 Kon
nsekvense
er av vindk
kraftspark
ken
Fornläm
mningar på projektomrrådet har beaktats
b
vid
d planering
gen av vind
dkraftparke
en och
därmed orsakas de
et inte konssekvenser för
f fornlämningar.
Bredmossens fornlämning är belägen i de
d västra delarna av P
Pjelax proje
ektområde,, cirka
eter sydväs
st om krafftverk nr. 29. Det kraftverk so
om har pla
acerats närmast
120 me
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forrnlämningen
n är belägen på den
n motsatta vägrenen av en beffintlig skog
gsväg, som
m
mmer att förstärkas
f
i samband med uppfö
örandet av vindkraftpa
arken. Avsttåndet från
n
kom
den
n planerad
de servicev
vägen till B
Bredmossens avgränsning är ssom minst 60 meterr
(Fig
gur 16-1). Vindkrafftparken b
bedöms in
nte ha ko
onsekvense
er för Bre
edmossens
s
forrnlämning, eftersom det läm
mnas en skyddszon
s
på överr 50 metter mellan
n
n och plane
erade kraftv
verk, uppsttällningsyto
or samt serrvicevägar.
forrnlämningen

Fig
gur 16-1. Avgränsning
A
gen av Bre
edmossens
s fornlämniing som un
ndersökts i samband
d
me
ed den arke
eologiska in
nventeringe
en som gjorts under hösten
h
2013
3.

16.5
5 Lindring av konsek
kvenserna
a
Man bör undv
vika grävning särskiltt på fornlämningsomrråden och i deras skyddszoner.
gångspunktten är attt anläggn
ningen intte får påverka forn
nlämningarr och attt
Utg
forrnlämningarr inte får överhöljas.
ö
I den forts
satta planeringen ska man sträv
va efter attt
acera vindk
kraftverken utanför fo
ornlämnings
sområden. Dessutom ska fornlä
ämningarna
a
pla
bea
aktas vid se
ervice- och reparation
nsarbeten.
Vid
d undersökningar av och bo
orrningar i jordmån
nen på o
och i närheten av
v
forrnlämningso
områden ska tillstånd
d att rubb
ba fornlämn
ningen sök
kas hos Museiverket.
ch tillfällig
ga åtgärde
er som beror
b
på byggande
e får inte
e påverka
a
Varraktiga oc
forrnlämningarrna, de får till exempe
el inte överrhöljas. I frramtiden ka
an det uppkomma ettt
eciellt beho
ov av ytte
erligare utrredningar av
a fornlämningarna ((jfr 15 § i lagen om
m
spe
forrnminnen). Grävnings
sundersökn ingar som är mer omfattande och noggrrannare än
n
nligt utred
dningsarbette, till exe
empel en provgrävning för attt bedöma objektets
s
van
om
mfattning, tiillstånd elle
er betydelse
e, är tillstån
ndspliktig verksamhet
v
t.
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nering Ab
Företagargatan 13, PB 186, 6510
01 Vasa
Tel. 01
10 4090, fax 0
010 409 6999
9, www.fcg.fi

FO-numme
er 2474031-0
Helsingfors

FCG SUUNNIITTELU JA TEK
KNIIKKA OY

PJELAX
P
VIND
DKRAFTSPAR
RK
MILJÖKONSE
M
KVENSBESK
KRIVNING

123 (2
232)

27.6.2014

16.6 Osä
äkerhetsfa
aktorer i bedömning
gen
Planerna
a för vindk
kraftsparken
n kan ändrras i framtiden, och m
man måste vara beredd på
att bedö
öma eventuella konse
ekvenser fö
ör fornlämn
ningar på n
örändringarrna är
nytt ifall fö
betydan
nde. De befintliga
b
u
uppgifterna
a om forn
nlämningso
objekt kan ändras i nya
undersö
ökningar oc
ch trots inv
venteringarrna är det inte säkerrt att man
n känner till alla
fornlämningar i om
mrådet.
17 KONS
SEKVENSER
R FÖR VEG
GETATION
NEN
17.1 Kon
nsekvensm
mekanisme
er
Vindkrafftsprojektets viktigasste konsek
kvenser för vegetatio
onen på vindkraftve
v
erkens
förläggn
ningsplatserr uppstår u
under anläg
ggningssked
det. Konsek
kvenser uppstår i huvudsak
genom röjning av skogen oc h avlägsna
ande av ytjorden på d
de platser där
d service
evägar
f
ska byggas. Beroend
de på de ollika arterna
as känsligh
het för
och krafftverkens fundament
slitage, orsakar vistelse
v
i området under
u
anlä
äggningstid
den förändringar äve
en på
n som ligg
ger utanfö r de egen
ntliga byggområdena.. Konsekve
enserna va
arierar
områden
beroend
de på natu
urtyp. Exem
mpelvis ärr torra lav
vhällar, lav
vhedar och
h frodiga lundar
känsliga
ast för slitag
ge. De besttändigaste skogstyperrna är lund
dartade moa
ar samt mo
oar av
blåbärs-- och lingon
ntyp.
Vindkrafftverken oc
ch servicev
vägarna sk
kapar en bestående zzon av kan
nteffekter på de
omgivan
nde skogsområdena. K
Kanteffekte
en kan ändra förhållan
ndena i sko
ogen, vilkett leder
till att artsammans
a
sättningen ändras. Ka
anteffektom
mrådet är fför florans del några meter
eller hög
gst 10–15 meter
m
brettt.
Byggand
det av servicevägar och vindkrraftverkens
s fundamen
nt kan äve
en orsaka lokala
förändringar i projjektområde
ets vattenh
hushållning, varvid de
en packnin
ng av jordlagren
vrinningen som byggandet orrsakar äve
en kan på
åverka
och de förändringar i ytav
naturtyp
per som ligger i den o
omedelbara närheten av
a byggom rådena.
17.2 Utgångsdata och metoder
Utgångs
sdata om vegetattionen i projektom
mrådet sa
amlas in från Corine,
C
miljöförv
valtningens
s databas över arte
er samt genom att granska projektomrrådets
topograffi och andra egenskap
per med hjä
älp av grun
ndkartor och
h flygbilderr.
Under tiiden april-n
november 2
2012 har man
m
utfört en
e naturutre
edning på området då
å man
har karrterat områdets biot oper och naturtyperr, häckand
de fåglar, deras vår- och
höstflytttning samtt flygekorre
e och fladdermus. Naturtypern
N
na karterad
des under bästa
vegetatiionsperiod i juni 2012
2. Naturinve
enteringen har komple
etterats under maj oc
ch juni
2013. Sammanlag
S
gt karterad
des vegetattionen und
der 13 dag
gar (132 h).
h Med stö
öd av
bakgrun
ndsuppgifte
erna och an
nalysen av kart- och flygbildern
na inriktade
es inventerringen
på utva
alda objekt, som t.e
ex. äldre skogsområ
åden, berg
gsområden och trädffattiga
mossar. Vid terränginventerringarna ko
oncentrerarr man sig på att lok
kalisera fölljande
s
är bety
ydande för naturens mångfald:
m
objekt som






Natu
urtyper som
m ska skydd
das med sttöd av naturvårdslage
en (NVL 29 §)
Viktiga livsmiljöer i enligh
het med sko
ogslagen (S
SkogsL 10 §)
Natu
urtyper i en
nlighet med
d vattenlagen (VattenL 11 §)
Före
ekomsten av
a arter som
m åtnjuter särskilt sky
ydd (NVL 47
7 §, NVF 21 §)
Övriiga förekom
mster av vä
ärdefulla artter (hotade
e och region
nalt betyda
ande)
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 Regionalt och lokalt representa
ativa naturo
objekt (bl.a
a. naturtyp
per i traditio
onsmiljöer,,
objekt me
ed gammal skog, geo
ologiskt värrdefulla form
mationer, sskogar i naturtillstånd
d
och odikade myrmarrker)
 De värdeffullaste naturobjekten
n enligt klas
ssificering av
a hotade n
naturtyper
 Värdefulla
a livsmiljöer för fåglarr och viltartter
nteringen av
a växtligh
heten och naturtype
erna uppgjjordes en översiktlig
g
Utifrån inven
skrivning av
a växtlighe
eten i omrrådet. Besk
krivningen omfattar t .ex. växtpllatstyperna
a
bes
förr skogarna i projektområdet oc h deras be
ehandlingsg
grad. Växta
arterna beskrivs merr
ing
gående för de objekt som betyde
er mest för naturens mångfald, t.ex. för närliggande
n
e
my
yrar, rikkä
ärr eller frodiga kä
ns byggplatser och
h
ärr samt för vindkraftverken
serrvicevägar.
Den person som utfö
örde terrän
nginventeringen är kompetentt att obse
ervera alla
a
v
djurarter och häcka
ande fågelarter, vilk
ket innebä
är att den
n
natturtyper, växtarter,
sam
mmantagna
a satsninge
en på terrä
ängarbetet ger det me
est heltäck
kande underlaget som
m
kan
n använda
as vid bedömningen
n. Vid kon
nsekvensbe
edömninge n bedöms
s huruvida
a
pro
ojektet försämrar bevarandet
b
t av värd
defulla växtlighets- och natu
urobjekt i
pro
ojektområdet eller i de
ess närhet.
Av Skogscenttralen har man bett om inform
mation angå
ående möjjliga skyddsobjekt på
å
Pje
elax projek
ktområde. Enligt matterialet (levererat 26
6.6.2014) ffinns det inte dylika
a
objjekt på pro
ojektområdet. Enligt S
Skogscentra
alens utlåta
ande till MK
mmet finns
s
KB-program
dett 2 bäckobjjekt som ha
ar skyddatss enligt Sko
ogslagen 10
0§.
Kon
nsekvenserrna för vegetationen b
bedöms av biolog, FM Paavo Salllinen från FCG
F
Design
och
h planering Ab.
17.3
3 Nuläge
17.3.1 Allmän b
beskrivning av vindparrksområdett
I d
de österbotttniska kus
stområdena
a påverkas vegetation
nen avsevä
ärt av land
dhöjningen.
Till följd av la
andhöjning
gen utveckllas vegetattionen konttinuerligt. P
Pjelax projjektområde
e
ger i den sydboreala
s
vegetation
nszonen på den Österrbottniska k
kusten. (OIIVA 2013).
ligg
Östterbotten ligger nästan helt i d
den sydboreala vegetationszone
en, som stträcker sig
g
län
ngs med kusten från södra
s
Finlan
nd som en 20–30 kilometer bred
d remsa. I sydboreala
a
zon
nen når må
ånga sydliga
a växtarterr sin nordgrräns. (Österbottens fö
örbund 2011)
Pro
ojektområdet består till största d
delen av ek
konomiskog
g i olika åld
der. För intte så länge
e
sed
dan har ma
an avverkatt skog i hel a utsträckn
ningen av området.
o
De
e äldre sko
ogarna som
m
finn
ns på områ
ådet har is
solerats frå
ån varandra
a och stora
a enhetliga
a skogsomrråden finns
s
inte
e. Trots attt man äve
en har avve
erkat skog på Bredm
mossmyranss område i mitten av
v
pro
ojektområdet finns de mest värd
defulla naturtyperna där. Skogarn
na på proje
ektområdett
bes
står av färs
ska moskog
gar av blåb
bärstyp och torra moskogar av li ngontyp. Moskogarna
M
a
är till trädbe
eståndet unga
u
och under karteringen hittade
h
ma
an inte växtarter av
v
yddsvärde. Trädbeståndet på pro
ojektområd
det består främst
f
av ttall (Pinus sylvestris),
s
,
sky
gra
an (Picea abies) och björk
b
(Betu
ula pendula//pubescens
s). I naturu
utredningen
n för Pjelax
x
vin
ndkraftspark
k konstaterras att de a
avverkninga
ar som gjorrts på områ
ådet i betyd
dande mån
n
harr inverkar negativt
n
på flera skydd
dsvärda artters livsmiljö.
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Figur 17-1. Projektområdet består i huvudsak av ekonomiskog i olika stadien.

17.3.2 Vegetationen och naturtyperna på vindkraftverkens byggplatser
Vid inventeringen av naturtyper har man strävat till att bilda en omfattande bild av
växtligheten på projektområdet samt att lokalisera känsliga och skyddsvärda
naturtyper. På basen av flygfotografier samt naturinventeringarnas resultat har man
placerat vindkraftverken på platser där man har konstaterat att det inte finns känslig
eller skyddsvärd vegetation. 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 eller i ett
tillstånd som påminner om naturtillstånd. Naturtyperna som förekommer på
byggplatserna är mycket vanliga i Finland. På platserna där vindkraftverken byggs
avverkas trädbestånd på ett område som är mindre än 2 % av projektområdet (1
ha/kraftverk).
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 17-2. På projektområdet finns det dylika avverkningsområden som detta, vilka
man i första hand har strävat till att utnyttja för vindkraftparkens konstruktioner.
Bilden avverkningsområde är beläget ca 1 km sydväst om Bredmossmyran.

17.3.3 Vegetationen och naturtyperna på servicevägarnas byggplatser
Miljön i de områden där planerade servicevägar och jordkablar ska placeras består till
största del av unga ekonomiskogar. Vid planeringen av servicevägnätet har man
beaktat resultaten från naturinventeringen och strävat till att utnyttja det befintliga
skogsbilnätet till maximal andel.
Servicevägarna (totalt högst cirka 29 kilometer) placeras till stor del på befintliga
skogsbilvägar på projektområdet, vilket innebär att arealen på skogsmarken som
behövs för vägarna är högst 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 16 kilometer. Befintliga
skogsbilvägar måste göras 5–10 meter bredare längs en sträcka på högst cirka 13
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 46,5 hektar. Vegetation i naturtillstånd eller
hotade naturtyper observerades inte.
17.3.4 Värdefulla naturtyper och naturobjekt
På projektområdet finns ett Natura 2000-område vid namn Bredmossmyran
(FI0800085), som även är skyddat som ett privat skyddsområde. Bredmossmyran hör
även till skyddsprogrammet för urskogar och Ellfolks skifte hör till skyddsprogrammet
för lundar. På projektområdet finns det inte naturminnesmärken.

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

FO-nummer 2474031-0
Helsingfors

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

PJELAX VINDKRAFTSPARK
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

127 (232)

27.6.2014

I samband med karteringarna som gjorts på området under 2012 och 2013 har man
inte observerat andra naturtyper som är värdefulla i enlighet med naturvårdslagen 29 §
eller småvatten som är skyddsvärda i enlighet med 11 § i vattenlagen.
17.3.5 Värdefulla naturtyper i projektområdet
Bredmossmyrans urskog: En del av Bredmossmyrans skyddsområde består av en
gammal granskog. Området är cirka 21 ha stort och bland granarna finns det även en
del gammal och stadig asp. Karaktäristiskt för motsvarande urskogar är att det finns
mycket kubbar, döda rotstående träd samt liggande träd, som kan erbjuda goda
livsmiljöer för olika arter. På området förekommer flygekorre och flera olika lavar och
tickor, t.ex. aspgelelav, lunglav, kötticka och granticka. Områdena som är ytterom
skyddsområdet har till stora delar utdikats och den värdefulla naturtypen har därmed
koncentrerats till ett mindre område.
Bredmossmyrans lundskog: Bredmossmyrans lundskog, Ellfolks skifte, är cirka 4,5
ha stort. Lundens vegetation består av ormbunksrika lundar och OMaT-lundar (färsk
lundskog, harsyre-ekorrbärstyp). Arter som förekommer i lundskogen är skogstry,
skogsolvon, trolldruva, stinksyska och som mer sällsynta arter skogsfru och tvåblad.
Lundskogen har tidigare varit en mer utbredd helhet, men områdena norr om lunden
har dikats och karaktären har förändrats som följd av skogsbruket.
Bredmossen: Bredmossen är en mosse vars centrala delar är outdikade. Områdets
areal är 33,2 ha och den är belägen i projektområdets nordöstra delar. Bredmossen
består egentligen av två delområden, varav det andra är beläget ytterom
projektområdet. Mosstyperna är fuscum-tallmosse och ris-tallmosse. I mitten av
objektet finns en högmosse. Trädbeståndet består i huvudsak av tall i olika
utvecklingsstadium. Området ytterom det den outdikade delen har dikats, speciellt
norr, öster och söder om det värdefulla objektet.
Änkmossen: Änkmossen gränsar till svagt sluttande moränmoskog. Mossen är delvis
utdikad, vilket klart är synligt i mosstypen. I mitten består mossen av lågstarrmosse
och fuscum-mosse. Vid kanterna påträffas fuscum-mosse, tuvullstallmosse och
rismosse. Mossen har även använts av lokala växthusentreprenörer för produktion av
växttorv. Trädbeståndet på myrdelarna i mitten är talldominerat och glest.
Svartträsket: Svartträsket är ett outdikat fattigkärr vars areal är cirka 6,3 ha. De
dominerande växterna på ytskitet är trådstarr och flaskstarr. Delområden kan
karaktäriseras som madkärr där det förekommer tuvull och dvärgbjörk. På kärret finns
det relativt lite gräsväxter och bottenskiktet består av vitmossa.
Flygekorrens livsmiljöer: Under naturkarteringarna 2012 observerade man
flygekorrens avföring i närheten av Bredmossmyrans skyddsområde. Vid området fanns
även äldre observationer i UHEX-databasen. På basen av de nya och de befintliga
gamla observationerna har man i samband med projektet avgränsat två områden på
projektområdet som är värdefulla flygekorrens livsmiljöer. Vid det västra objektet har
de äldre asparna som är ett viktigt inslag i flygekorrens livsmiljö fällts, men
skogsområdet är fortfarande i teorin passande för flygekorre. Konsekvenserna för
flygekorren har bedömts skilt i kapitel 19.4.2.
17.3.6 Hotade och nära hotade växtarter
Av sällsynta och skyddsvärda arter vet man att det på två platser på området
förekommit skogsfru (Epipogium aphyllum). Skogsfru är en orkidé som klassats som
utrotningshotad (VU). På Bredmossmyrans Natura 2000-område förekommer det
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talg
gticka (Phy
ysisporinus
s rivulosus,, VU), aspgelelav (Co
ollema sub
bnigrescens
s, VU) och
h
ulltticka (Phelllinidium fe
errugineofusscum, NT)). Vid natu
urinventerin
ngarna harr man inte
e
upp
ptäckt flera
a förekomstter av hota de eller nära hotade växtarter.
v
17.4
4 Konsekv
venser av vindkrafts
v
sparken
17.4.1 Alternativ
v1
Enlligt den tekniska plan
nen för vin
ndkraftpark
ken finns in
nga värdeffulla naturo
objekt ellerr
hottade naturrtyper på vindkraftve
erkens byg
ggplatser. Motsvaran
nde vegetationstyper,,
som
m är mycke
et vanliga i Finland, fförekommer i stor mån även uta
anför projektområdet.
Ur regional sy
ynvinkel är arealen på
å skogsmarken som gå
år förlorad obetydlig.
Kon
nsekvenserrna för vegetation en runt vindkraftv
verkens o
och servic
cevägarnas
s
byg
ggområden
n uppskatttas vara lindriga, eftersom
e
nuläget
n
fö
ör skogsinslagen på
å
pro
ojektområdet på mån
nga ställen
n är starktt påverkatt av kante
effekter på grund av
v
odllings- och slutavverkn
s
ningar som gjorts på området.
o
Kon
nsekvenserrna för vegetation
nen på byggplatse
erna är permanen
nta underr
vin
ndkraftspark
kens drifts
skede. I si n helhet uppskattas
u
de dock v
vara ringa, eftersom
m
are
ealen på skogsmark
ken som u
upptas av konstrukttionerna ä
är mycket liten och
h
kon
nsekvenserrna riktas mot
m skogsn
naturtyper som är my
ycket vanlig
ga i Finland och vars
s
natturvärden har blivit utsatta för skogsb
bruk redan
n under e
en längre tid.
På
å
vin
ndkraftverke
ens preliminära bygg
gplatser elle
er på områ
ådet för de
e nya servicevägarna
a
finn
ns inga hotade eller nära hotad
de naturtyp
per eller ho
otade växta
arter, vars förändring
g
sku
ulle orsaka betydlig skada
s
för naturens mångfald.
m
I den ome
edelbara nä
ärheten av
v
byg
ggområden
na finns intte heller n
naturtyper som skulle
e vara särsskilt känslig
ga för den
n
pla
anerade markanvändningen. M ed undanttag för by
yggområde na och ka
antzonerna
a
förrblir skogarna på proje
ektområdett oförändrade.
n kan påv
verka vatte
enförhålland
dena hos naturtyperr
Anläggningen av vindkraftsparken
mrådena ifall nya serv
vicevägar eller
e
andra
a konstrukttioner förändrar ellerr
närra byggom
förrhindrar vattenförsörjningen för objekten. Generellt sett utnytttjar man i huvudsak
k
gna i närhetten av de skyddsvärda
s
a objekten för att i så
å
beffintliga skogsvägar som är beläg
lite
en mån som
m möjligt fö
örändra t.e
ex. ytavrinn
ningen. Ob
bjekt som kan vara känsliga
k
förr
förrändringar i vattenförsörjningen är de outdikade mossarna på området. I samband
d
ed byggnad
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avrinningsv
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n
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dett finns doc
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ga skyddsa
avstånd me
ellan konstrruktioner o
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objekt. Vid
d
Sva
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ä skyddszo
onen minstt, men inga
a bestående
e konskeve
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a
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pstå för mo
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Förr den skyd
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å
kon
nsekvenserr i form av kanteffekte
bilvägen tilll
er då man förstärker den befint liga skogsb
en serviceväg
g. Konsekvenserna ka
an lindras genom
g
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n
mo
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an. Motsvarrande kantteffekter ka
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mrådet som
m
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a
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de skogsom
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m anläggn
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o
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skyddsavstånd från byggåtgärder som vindkraftparken medför och det finns inte risker
för att träden som utgör deras livsmiljöer fälls eller skadas. Skogsfrun på
skyddsområdet är belägen på ett avstånd av cirka 90 m från den planerade
servicevägen mellan kraftverken 11 och 16 i alt 1. Vid förbättringen av skogsbilvägen
bör man fästa speciell uppmärksamhet vid att minimera byggåtgärderna som berör den
östra sidan av vägen. 90 m bedöms dock vara ett tillräckligt avstånd för att inga
konsekvenser skall uppstå för förekomsten av skogsfru på skyddsområdet.
Den andra förekomsten av skogsfru finns i de västra delarna av Änkmossen.
Förekomsten är dock inte belägen på det naturskyddsmässigt värdefulla området som
har avgränsats vid naturinventeringen. I alternativ 1 finns förekomsten på ett avstånd
av 240 m från närmaste planerade kraftverk (nr. 5) och på 70 m avstånd från en ny
serviceväg. Den nya servicevägens bredd med diken och kabeldragningar är högst 10
meter bred (väg max 6 m och dikesrenar a 2 m). Det bedöms dock bildas ett tillräckligt
skyddsavstånd till förekomsten av skogsfru och det bedöms inte orsakas betydliga
konsekvenser som kunde förstöra förekomsten. Vid anläggningen av vindkraftparken är
det dock skäl att fästa speciell uppmärksamhet och möjligen märka ut förekomsten för
att försäkra att inga konsekvenser uppstår.
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.
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Figur 17-3. Skyddsvärda vegetationstyper på projektområdet. Enligt naturvårdslagen
har man skyddat en lund och en urskog i mitten av projektområdet. I
naturinventeringarna har man även avgränsat tre outdikade mossar och två livsmiljöer
för flygekorrar på projektområdet.

17.4.2 Alternativ 2
Konsekvenserna av vindkraftsparken för vegetationen är i alternativ 2 liknande som i
alternativ 1, men lindrigare eftersom alternativet består av färre kraftverk och betyder
därmed färre ingrepp i naturen.
Ur de skyddsvärda objektens synvinkel sett är skillnaderna mellan alternativ 1 och 2
inte stora, eftersom kraftverken är placerade på samma platser frånsett från
Änkmossens och det västra flygekorreområdets närområde. Eftersom det i alternativ 2
inte riktas byggåtgärder till närheten av förekomsten av skogsfru väster om
Änkmossen, finns det inte möjligheter att det uppstår konsekvenser för förekomsten
och inga åtgärder för att utmärka förekomsten i terrängen är därmed behövliga.
Konsekvenserna för vegetationen i båda alternativen är därmed små.
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17.5 Kon
nsekvense
er efter nedläggning
gen
Konsekv
venserna är i viss må
ån varaktiga
a, eftersom
m arterna ssom är typiiska för om
mrådet
inte fulls
ständigt åte
erställs efte
er den plan
nerade marrkanvändnin
ngen och efter
e
att om
mrådet
anpassa
ats till landskapet. De
etta beror på förändringar i jord
dmånens egenskaper
e
och i
vattenhushållninge
en. Efter a
att vindkra
aftverken monterats
m
ned kan växtlighete
en på
gt tillstånd . Områden
na återställs förr
områdett dock utvecklas mott ett mera naturenlig
eller sen
nare till van
nligt skogsb
bruksområd
de.
17.6 Lind
dring av konsekven
k
serna
Konsekv
venserna för
f
växtlig
gheten kan
n lindras genom attt åtgärder som uttsätter
jordmån
nen för kra
aftigt slitag
ge genomfförs under vintertid. Anläggningen kan också
planeras
s så att tu
unga arbettsmaskinerr används så litet so
om möjligtt i de ege
entliga
byggplatsernas närmaste om givning.
17.7 Osä
äkerhetsfa
aktorer i bedömning
gen
Eftersom
m man i växtlighetssinventeringarna har riktat sp
peciell uppmärksamhe
et på
områden
n som enligt kartana lysen sann
nolikt omfatttar särskil da naturvä
ärden har en
e del
av vegetationen på
å projektom
mrådet gran
nskats på en
e mer överrsiktlig nivå
å. Dock kan
n man
or trolighett anta att n
nyligen avv
verkade och områden
n med ung planteringsskog
med sto
sällan är värdefulla
a ur vegeta
ationsmässig synvinke
el. Uppgifte
erna i registret över hotade
h
öjligt att det
d
på
arter ärr bristfälliga och plattsuppgifterna ibland inexakta. Det är mö
vindpark
ksområdet förekomm
mer hotade
e eller sä
ällsynta vä
äxtarters växtplatser
v
eller
naturtyp
per som inte upptäck
kts i inventeringarna. Man har d
dock sträva
at till att ka
artera
vegetatiionen till en
e sådan u
utsträckning att möjliga senare
e justeringa
ar i layoutt eller
vägplaner inte kom
mmer att rrikta sig mo
ot känsliga objekt. På
å områdena
a som omg
ger de
eten små, och därmed är
egentliga byggområdena är konsekvenserna förr växtlighe
ningen av vegetatiionen syn
nnerligen tillräcklig för vind
dparksproje
ektets
granskn
konsekv
vensbedömning.
18 KONS
SEKVENSER
R FÖR FÅG
GELBESTÅ
ÅNDET
18.1 Kon
nsekvensm
mekanisme
er
Konsekv
venserna under den tiid vindkrafttsparken ärr i drift gälller både arrter som hä
äckar i
näromgivningen och
o
arter ssom flyttarr genom projektomr
p
rådet. De potentiellt mest
nde konsek
kvenserna fför fåglarna är kollisiioner med kraftverk samt störn
ningar
betydan
orsakade av vindkraftverken
n. Projekte
et kan ock
kså ursaka
a konsekve
enser i forrm av
gar på födo
oområden o
och rastplattsen. Konsekvenserna
as omfattning varierar från
störning
art till art beroen
nde på hu
ur vindkrafftsparken ligger i fö
örhållande till olika arters
ga och kollisionsrissk påverk
kas också
å av
flyttstråk. Fåglarnas väjniingsförmåg
a, fåglarnass förmåga att urskilja
a rotorblade
ens spetsar samt fågllarnas
väderförrhållandena
flygbete
eende. De här
h faktorerrna kan påverka fågla
arnas iaktta
agelseförmå
åga i förhållande
till vindk
kraftverken
ns rotorblad
d.
Stora krraftverksom
mråden kan
n medföra att
a de invan
nda flyttstrå
åken ändra
as, vilket i sin
s tur
påverka
ar vilka ras
stområden som utnyttjas. Ändra
ade flyttstrå
råk kan ock
kså innebära att
fåglarna
a måste flyg
ga en längrre sträcka, vilket påve
erkar energ
giförbruknin
ngen.
De visue
ella störnin
ngarna och bullret från
n vindkraftverken kan
n skrämma bort fåglar som
förekom
mmer i projjektområde
et eller des
ss närområ
åden. Det finns stora
a skillnaderr i de
olika arternas kän
nslighet för störningarr. Enligt un
ndersökning
gar kan fra
amför allt fåglar
er, flyttar och överv intrar helt undvika vindkraftom
v
mrådet. De
et kan även ske
som äte
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förrändringar i fåglarnas typiska flyttrutter om de befinner
b
sig
g i den omedelbara
o
a
v projektområdet. Generellt har de
et maxim
mala avstå
åndet förr
närrheten av
stö
örningseffek
kter orsaka
ade av vin
ndkraftverk
k i litteraturen uppg
getts vara cirka 500
0
me
eter, utanfö
ör vilket in
nga betyda
ande störn
ningseffekte
er borde fö
örekomma förutom i
und
dantagsfall.
Om
m en fågel kolliderar med konsttruktionerna
a i ett krafftverk kan den skada
as eller dö.
Enlligt färska data väjerr den abso
olut största
a delen av fåglarna fö
ör vindkrafftverk, och
h
end
dast 1–2 procent av fåglarna
f
än
ndrar inte sitt beteend
de efter att vindkraftsparken harr
byg
ggts (bl.a. Desholm m.fl.
m
2006, W
Whitfield m.fl.
m
2009, Scottish
S
Na
atural Heritage 2010).
Enlligt både visuella
v
obs
servationerr och uppfföljning me
ed radar occh värmek
kamera harr
kollisioner varit
v
sällsy
ynt dagtid
d men oc
ckså natte
etid. Att fåglarna väjer förr
ndkraftverke
en minskar självfallett kollisions
srisken, gen
nom att få
åglarna inte
e hamnar i
vin
närrheten av kraftverken
k
n och inte lö
öper ens en
n teoretisk risk att ko
ollidera med
d dem. Dett
finn
ns emellerttid stor variation i h ur ofta fåg
glarna väje
er för krafttverken, be
eroende på
å
bl.a
a. lokala omständighe
eter, väderr och artsammansättn
ningen i om
mrådet. Rov
vfåglar och
h
må
åsar har i vissa
v
fall observerats flyga närm
mare vindkraftverk än
n andra artter, medan
n
gäs
ss och mån
nga andra arter
a
norma
alt väjer i god tid.
18.2
2 Utgångsd
data och metoder
m
18.2.1 Bakgrund
dsdata
Förr att få ett tillräckligt underlag fö
ör konsekvensbedömn
ningen utre
eddes fågelbeståndets
s
nulläge i proje
ektområdet. Uppgifterr om fågelb
beståndet to
ogs från Lin
ntuatlas rutta ”Karijokii
My
yrkky” (693
3:321). Dessutom an
nvändes infformation från
f
Suupo
ohjan lintutieteellinen
n
yhd
distys r.y. samt uppgifter som e
erhållits av personer som
s
ringmä
åglar. Även
n
ärker rovfå
milljöförvaltnin
ngens data
abas över skyddade arter UHEX och Ring
gmärkningsbyrån vid
d
Helsingfors un
niversitet har
h använtss som inform
mationskällor. Det beffintliga matterialet harr
mpletterats
s med fältutredningar av flytt- oc
ch häckande fåglar.
kom
äckande fåg
gelbestånde
et
18.2.2 Utredning av det hä
e fågelbestå
åndet utred
ddes genom
m linje-, pu
unkt- och k
kartläggnin
ngstaxering
g
Det häckande
oskimies & Väisänen 1988), v
vilket ger en
e översiktlig bild av
v de fågelarter som
m
(Ko
förrekommer i projektom
mrådet och
h om storleksförhålla
andet mella
an de olik
ka arternas
s
pulationer.
pop
I karteringen användes två taxerin gslinjer som
m är cirka sex kilome
eter långa. Taxeringen
T
n
der två dag
gar juni 201
12 under få
åglarnas bä
ästa sångtid
d tidigt på morgonen,,
utffördes i und
varrvid taxera
aren gick lä
ängs taxeriingslinjen. Fåglar som
m observerrades i dett 50 meterr
bre
eda huvuds
stråket och
h i hjälpstrråket utanfför detta antecknadess. Dessutom
m utfördes
s
pun
nkttaxering
gar på sam
mmanlagt 17 platserr på proje
ektområdett, varvid man
m
i fem
m
min
nuters tid observerad
o
kommer i kraftverksom
k
mrådets nä
ärmiljö. Vid
d
e de fåglarr som förek
pun
nkttaxering
g anteckna
as även få
fågelindivider som observerats på lederrna mellan
n
kra
aftverken. De område
en som ble
ev utanför linje- och punkttaxe
eringen har karterats
s
gen
nom kartläggningstax
xering unde
er nio dagar i juni 201
12 och 4 da
agar i maj--juni 2013.
Sam
mmanlagt karterades det häcckande fåg
gelbestånde
et i cirka 80 h. Hönsfåglars
H
s
spe
elplatser ka
arterades 31.3. och 9..4.2012.
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18-1.
Observationsplatser
karteringsdagar.
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Målet var att i terrängen särskilt lokalisera biotoperna för hotade och sällsynta arter
samt biotoperna för de arter som upptas i bilaga I till fågeldirektivet. Under sommaren
observeras även rörelser av fåglar som häckar i området samt eventuella häckande
fåglar som flyger över projektområdet på födosök.
I närheten av projektområdet, väster om riksväg 8, observerades år 2013 ett
havsörnsbo. I närheten av boet observerade man under 17.5-13.6.2013 havsörnens
flygrutter. Sammanlagt observerades örnen i 11 dagar under 82,5 h. På våren 2014 har
man även utfört observationer av boet. Boet har dekorerats, men sedan har det
övergivits.
Kartläggningen av det häckande fågelbeståndet utfördes av biolog, FM Paavo Sallinen
från FCG Design och planering Ab.
Vid bedömningen av betydelsen av konsekvenserna för fåglarna strävar man efter att
bedöma i vilken fysisk och tidsmässig omfattning projektet kan påverka olika arter.
Därefter bedöms artbeståndens nuläge och värde ifrån naturskyddets synvinkel. Mer
betonat granskas möjliga störningar för fridlysta fåglar som upptagits 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.
18.2.3 Uppföljning av höstflyttningen
Fåglarnas höstflyttning uppföljdes av tre personer i augusti-december 2012 under
sammanlagt 21 observationsdagar. Totalt observerades flyttningen i 180 timmar från
Bäcklidens åkrar norr om 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 0–60 meter

flyger under rotorhöjd



II = flyghöjd 60–200 meter

flyger i rotorhöjd



III = flyghöjd över 200 meter

flyger över rotorhöjd

Resultaten av uppföljningen av flyttningen bedöms ge tillräcklig information av det
fågelbestånd som flyttar genom projektområdet, av de olika arternas huvudsakliga
flyttningsrutter och av förhållandena mellan antalet individer.
Uppföljningen av fåglarnas höstflyttning utfördes av erfarna ornitologerna Harry Lillandt
och Turo Tuomikoski samt av Paavo Sallinen från FCG Design och planering Ab.
18.2.4 Uppföljning av vårflyttningen
Fåglarnas vårflyttning uppföljdes av två personer under perioden april-maj 2012 under
sammanlagt 16 dagar (120 h) och uppföljningen kompletterades under 10.4-6.5.2013 i
sammanlagt 45 h. Vårflyttningen observerades år 2012 söder om projektområdet och
år 2013 norr om projektområdet. Tidpunkten för karteringen av vårflyttande fåglar
täcker väl in tidpunkten för huvudflyttningen av de flesta fågelarter.
Uppföljningen utfördes av Paavo Sallinen från FCG Design och planering Ab och Turo
Tuomikoski, erfaren ornitolog.
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Figur 18-2. Obs
servationsp
punkterna för vår- och hö
östflyttningen vid Pjelax
P
vindkrafftpark. Pro
ojektområd et har markerats me
ed blått oc
ch observationspunktternas
ungefärliga vidd med
m
strecka
ad röd linje
e. Observationspunkte
erna bedöm
ms möjliggö
öra en
de bild av fly
yttfågelbes
ståndet som
m flyttar i närheten
n
el ler över projektområd
det.
täckand

Konsekv
venserna fö
ör fåglarna bedöms av
v biolog, FM
M Paavo Sa
allinen från FCG Desig
gn och
planerin
ng Ab.
18.3 Nuläge
18.3.1 Allm
män beskriv
vning enligt förhandsu
uppgifter
Projekto
området lig
gger på e
ett skogsbrruksdomine
erat områd
de. Enligt Finlands tredje
fågelatla
as är fågelbeståndet mångsidig
gt i Suupohja-område
araktäriseras av
et, som ka
myrar och skogar (Valkama
(
m
m.fl. 2011). I Finlands
s tredje fåg
gelatlas (20
010) ligger Pjelax
Karijoki My
yrkky” (693:321). I kartrutans område häckar
h
vindkrafftspark i kartrutan ”K
säkert 83
8 arter, trroligen 25 arter och möjligen 6 arter (sam
mmanlagt 114). Atlas
srutan
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täcker ett betydligt större område än det planerade området för vindkraftsparken.
Atlasrutornas livsmiljö representerar dessutom en större mångfald, varför det antal
arter som förekommer på den planerade vindkraftsparkens område är mindre än
atlasrutans. Den genomsnittliga tätheten av det häckande beståndet i Södra
Österbotten är cirka 150-175 par/km2 (Väisänen m.fl. 1998).
Fiskgjuse (Pandion haliaetus) har klassificerats som en hänsynskrävande art (NT) och
ingår i fågeldirektivens (79/409/ETY) bilaga I. Enligt Helsingfors universitets
ringmärkningsbyråns fågeldata (2012) för fiskgjuse finns det två anteckningar om
fiskgjusebon på projektområdet. Båda är belägna på Bredmossen. I det ena boet har
den sista fastslagna häckningen ägt rum år 2004, då ungarna avled efter att hanen
krockat med ellinjer och dött. En annan hane tog troligen över reviret och dekorerade
ett nytt bo i ett annat träd. Hanen har dock inte lyckats para sig och boet har enligt
registret senast dekorerats år 2010. Myren som fiskgjusen har häckat på kontrollerades
under karteringarna av det häckande fågelbeståndet åren 2012 och 2013, men inga
observationer av fågeln gjordes. Under terrängbesök våren 2014 har man kunnat
konstatera att de kvarvarande delarna av boet är konstgjort. Dessutom föreslår boets
höjd i en mycket låg tall (4 m) samt boets storlek att det inte är passande för
fiskgjusen och att den troligen inte heller kan använda boet för förökning. I övrigt är de
närmast kända bona för fiskgjuse belägna på över 9 km avstånd mot sydost i
Kristinestad.

Figur 18-3. Ett konstgjort bo för fiskgjuse som är beläget i de nordostliga delarna av
projektområdet. Boets kvalitet är troligen inte passande för fiskgjusen att häcka i.
(foto: Paavo Sallinen)

Havsörnen (Haliaetus albicilla) har klassificerats som en sårbar (VU), särskilt skyddad
(NVL 22 §) och fridlyst (NVL 19§) djurart. Havsörnen ingår också i fågeldirektivens
(79/409/ETY) bilaga I. Under uppföljningen av flyttfåglar har man år 2013 observerat
ett havsörnsbo väster om projektområdet, mellan riksväg 8 och Pjelaxfjärden. Under
uppföljningen av boet kunde man konstatera att de dominerande flygriktningarna ur
boet var mot sydväst och väst mot Pjelaxfjärden och motsvarande riktades
flygningarna till boet från Pjelaxfjärden inåt mot land. I några fall konstaterade man att
havsörnen gjorde en större runda vid inflygningen till boet och då riktades flygningarna
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från projektområdets håll mot boet. Havsörnens cirkulerande flygmönster observerades
främst söder och sydväst om boet. Under 2014 hade boet dekorerats, men häckningen
hade avbrutits för året, möjligen på grund av yttre störningar.
Enligt ringmärkningsbyråns fågeldata (2012) finns ett havsörnsbo på cirka tre
kilometers avstånd sydväst om projektområdet i Kristinestad. Observationen är från år
2010. Dessutom finns det observationer på fyra kilometers avstånd nordväst om
projektområdet (år 2005), på 6,6 km avstånd sydväst om projektområdet (år 2009)
samt på 8,7 km avstånd väster om projektområdet (år 2009). Övriga observationer
finns på över 10 km avstånd från projektområdet eller är över 10 år gamla.
18.3.2 Häckande fågelbeståndet
De vanligaste fågelarterna som observerades under punkttaxeringarna var lövsångare,
bofink och trädpiplärka. Dessa arter utgjorde sammanlagt cirka 48 % av de häckande
paren i punkttaxeringen.
Tabell 18-1. De vanligaste
punkttaxeringsresultaten.

häckande

Art

fågelarterna

på

projektområdet

enligt

Dominans (%)

Lövsångare (Phylloscopus trochilus)

23,8

Bofink (Fringilla coelebs)

15,5

Trädpiplärka (Anthus trivialis)

8,3

Rödhake (Erithacus rubecula)

5,4

Grönsiska (Carduelis spinus)

4,8

Ringduva (Columba palumbus)

3,8

Ärtsångare (Sylvia curruca)

3,8

Trädgårdssångare (Sylvia borin)

3,8

Koltrast (Turdus merula)

3,2

Gulsiska (Emberiza citrinella)

2,7

Utifrån resultaten av linjetaxeringarna är den genomsnittliga tätheten av det häckande
beståndet på Pjelax projektområde cirka 173 par/km2, vilket motsvarar medeltalet för
regionen (Väisänen m.fl. 1998). Generellt motsvarade det häckande fågelbeståndet på
Pjelax projektområde en för Finlands skogsfågelbestånd vanlig sammansättning.
Tidpunkten för karteringen var lite sen med tanke på den vanligaste artens,
lövsångarens, sångtid. De tio mest frekventa observerade arterna stod för 81 % av alla
observationer.
Tabell 18-2. De tio mest frekventa häckade fågelarterna på projektområdet enligt
linjetaxeringen.
Art

Spec

par / km2

Dominanssi (%)

Bofink
Rödhake
Lövsångare
Kungsfågel
Grönsiska
Gransångare
Ärtsångare
Tofsmes

Fringilla coelebs
Erithacus rubecula
Phylloscopus trochilus
Regulus regulus
Carduelis spinus
Phylloscopus collybita
Sylvia curruca
Parus cristatus

35,36
32,07
18,14
16,90
9,60
8,93
6,83
4,60

20,47
18,57
10,50
9,79
5,56
5,17
3,95
2,66
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Trädpiplärka
Koltrast

Anthus trivialis
Turdus merula

3,99
3,19

2,31
1,85

18.3.3 Skyddsvärda häckande fågelarter
På basen av ringmärkningsdata har man på projektområdet under åren 2005-2012
ringmärkt tre utrotningshotade fågelarter eller arter som är upptagna i fågeldirektivets
bilaga 1. Dessa är fiskgjuse, sparvuggla och pärluggla. Sparvuggla har ringmärkts på
tre revir och pärluggla på ett.
Av de vid karteringarna observerade häckande fågelarterna kan man konstatera att 13
har skyddsstatus. Av dessa är en utrotningshotad, fyra nära hotade och tio hör till
fågeldirektivets bilaga 1. Tre av de häckande fåglarna hörde till Finlands ansvarsarter
och av de regionalt hotade arterna observerade man på projektområdet endast tjäder.
Tabell 18-3. Sällsynta eller skyddade fågelarter som häckar på området.
Art

Skyddsstatus

Parmängd

NT, dir

1

ljungpipare

dir

1

nattskärra

dir

trana

dir

1

EVA

1

berguv

rödstjärt
tjäder

NT, dir, EVA, RT1, RT2

ängspiplärka

NT

2

spillkråka

dir

2

törnskata

dir

2

NT, dir

1

mindre flugsnappare
järpe

dir

orre

NT, dir, EVA

backsvala

VU

10

VU= utrotningshotad, NT= nära hotad, dir= art i fågelsskyddsdirektivets bilaga 1, RT1= regionalt hotade i
Sydboreala zonen, Österbottens kust, RT2 = regionalt hotade i Mellanboreala zonen, Österbottens kust och
EVA= internationell ansvarsart för Finland.

Berguvens häckningstäthet är störst i södra och sydvästra Finland. Berguvens bo kan
finnas på bergsklippor, i ljusa tallmoskogar, på avverkningsöppningar eller t.ex. intill
grusgropar. Man uppskattar att det i Finland häckar 1 200 par. Berguven observerades
ide norra delarna av projektområdet vid midsommar 2013. Arten är nära hotad och
finns i fågeldirektivets bilaga 1.
Ljungpipare är en typisk fågel för fjällhedarna i Lappland och i södra Finland är den
vanligast på öppna mossar i Satakunta och Österbotten. Artens stam håller på att
sjunka sakta. Arten observerades vid Bredmossen.
Under karteringarna observerade man ett tranpar som häckar vid Svartmossen i
projektområdets sydostliga del. Tranan är listad i fågeldirektivets bilaga 1.
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Rödstjärt är en allmän fågelart i Finland och en art som Finland har internationellt
ansvar för. På projektområdet påträffades en sjungande rödstjärt.
Tjädern påträffas i hela Finland inom barrskogszonen. Tjäderstammen har degenererat
och i nuläget uppskattar man att det i Finland finns cirka 300 000 par. På Pjelax
projektområde observerade man flera tjädrar och man fann även ett bo med ägg.
Tjädern är en nära hotad art som även hör till fågeldirektivets bilaga 1 och artens
förekomst på projektområdet uppskattas vara i enlighet med de regionala
genomsnittliga tätheterna. Tjäderns livsmiljöer har dock minskat på projektområdet
som följd av avverkningarna.
Ängspiplärka är en allmän art i Finland, men i vars häckningsbestånd man dock har
upptäckt en betydande förminskning. Vid slutet av 1980-talet var fågelns artbestånd
cirka en miljon par, men det har sjunkit till nuvarande 400 000 - 700 000 par. Arten
häckar på Bredmossen.
Spillkråkan är eurasiatisk hackspettsart som häckar i hela Finland frånsett nordligaste
Lappland. På projektområdet finns det två spillkråksrevir.
Törnskata är en art som på sitt revir kräver öppen terräng. Med tanke på hur stor andel
av projektområdet som är öppna avverkningsområden observerade man vid
karteringarna få törnskator, endast två par. Törnskata hör till fågeldirektivets bilaga 1.
Mindre flugsnapparen är fåtalig och trivs i gamla granskogsdominerade blandskogar och
fuktiga granskogar. Vid karteringarna observerades en sjungande flugsnappare i maj
2012.
Järpen är en vanlig skogsfågelart i nästan hela Finland och arten föredrar granskog som
livsmiljö. På projektområdet observerade man ett flertal individer och arten hör till
fågeldirektivets bilaga 1. Järpen häckar framgångsrikt i unga blandskogar, som det
finns mycket av på området.
Orre förekommer både i barr- och lövskogar, med dess rikligaste stammar finns på
trädförsedda mossar samt unga, splittrade skogar. På nationell nivå finns det cirka
700 000 häckande par och på projektområdet är arten vanlig. Orrspel observerades på
Bredmossen samt på åkerområdena som är belägna söder om projektområdet. Orren
är nära hotad, hör till fågeldirektivets bilaga 1 samt är en av de arter vars besparande
Finland bär internationellt ansvar för.
Backsvala häckar i kolonier i gamla sand- och grusgropar. Fågeln har minskat kraftigt i
Finland sedan 1950-talet. En koloni med cirka tio par observerades i de norra delarna
av projektområdet vid marktäktsområdet i juni 2013. År 2012 häckade fågeln inte på
platsen och vid kontrollbesök på projektområdet under 2014 var häckningsplatsen åter
öde. Arten är utrotningshotad.
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Figur 18-4. Skyddsvärda fågelarter som häckar på projektområdet.

Tretåig hackspett häckar enligt FINIBA-uppgifterna i området Sydösterbottens skogar.
Tretåig hackspett förekommer i så gott som hela landet och det är en typisk fågelart i
gamla eller grövre barrskogar. I reviret måste det finnas murkna träd där den kan söka
föda. Det häckande beståndet i hela landet är uppskattningsvis 20 000–30 000 par
(Valkama m.fl. 2011). Vid karteringarna av det häckande fågelbeståndet observerade
man inte tretåig hackspett på projektområdet. En observation gjordes nordost om
projektområdet, väster om Högmossen. Den tretåiga hackspetten är svår att observera
i terrängen, men eftersom det på projektområdet finns äldre granskog är det möjligt
att hackspetten häckar även på Pjelax projektområde. Sedan FINIBA-karteringen
gjordes på 90-talet har dock stora andelar av den gamla skogen som funnits på
projektområdet avverkats och därmed har det även inverkat på det häckande
fågelbeståndet.
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Figur 18-5. Tretåig hackspett observerades ytterom projektområdet intill Högmossen.
(foto: Paavo Sallinen)

Vid FINIBA-karteringarna har det även häckat lavskrika på området Sydösterbottens
skogar. Vid inventeringarna har arten inte påträffats och troligen har den försvunnit
från området. I UHEX-databasen eller i Helsingfors universitets ringmärkningsbyrås
fågeldata (2012) finns det inte några rovfågelbon på projektområdet. Det finns inte
heller några observationer av ripa (Lagopus lagopus) på projektområdet i Tiiradatabasen.
18.3.4 Viktiga områden för fågelbeståndet
I Närpes finns flera nationellt (FINIBA, Finnish Important Bird Area) viktiga
fågelområden. Många av dessa skärgårds-, havs-, våtmarks- och åkerområden har
inkluderats i Natura 2000-nätverket och i skyddsprogrammet för fågelvatten.
Områdena är viktiga rastplatser för flyttfågelbeståndet och dessutom är det häckande
fågelbeståndet mycket rikt i många av områdena. Fågelbeståndet i projektområdet
består av arter som är typiska för skogsområden.
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 förslaget till Natura 2000nätverket.
Pjelax projektområde är beläget på ett av tre delområden av FINIBA-området
Sydösterbottens skogar. I övrigt finns det finns två FINIBA- och IBA-områden inom tio
kilometers radie från projektområdet. På 30 kilometers avstånd från projektområdet
finns ytterligare tre FINIBA-områden.
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Sydösterbottens skogar
Projektområdet ligger i sin helhet på FINIBA-området Sydösterbottens skogar. Området
är ett viktigt fågelområde för det häckande fågelbeståndet. FINIBA-området omfattar
stora, enhetliga barrträdsdominerade skogsområden i Sydösterbotten och består av tre
stora delområden. Områdets areal är sammanlagt 51 781 hektar, varav projektområdet
upptar 3,1 %. På området häckar tjäder (Tetrao urogallus), tretåig hackspett (Picoides
tridactylus) och lavskrika (Perisoreus infaustus) som är typiska skogsfågelarter. (Bird
Life Finland 2013)
Havsvikarna i Kristinestad
FINIBA-området Havsvikarna i Kristinestad ligger väster om projektområdet. Området
är uppdelat i fyra mindre låga, frodiga havsvikar längs med Kristinestad kust och har en
sammanlagd areal på 1 560 hektar. Det delområdet av Havsvikarna i Kristinestad som
är beläget närmast projektområdet finns vid Pjelaxfjärdens kust. På hela FINIBAområdet häckar brun kärrhök (Circus aeruginosus) och genom området flyttar bland
annat gråhäger (Ardea cinerea), knölsvan (Cygnus olor), gluttsnäppa (Tringa nebularia)
och grönbena (Tringa glareola). Området inkluderar IBA-området Lappfjärds våtmarker
(047). Avståndet till projektområdet är 1,3 km.
Sydösterbottens skärgård
FINIBA-området Sydösterbottens skärgård ligger som närmast på 7 kilometers avstånd
från projektområdet. Området är en lång, smal kedja av hundratals öar och skär längs
den sydösterbottniska kusten. På området häckar bl.a. tusentals skrattmåsar (Larus
ridibundus) och fiskmåsar (Larus canus) samt några hundratal dvärgmåsar (Larus
minutus) och silltrutar (Larus fuscus). På våren flyttar upp till 10 000 ejdrar (Somateria
mollissima), tusentals sjöorrar (Melanitta nigra), svärtor (Melanitta fusca) och andra
sjöfåglar genom området. Största delen av området hör till Naturaområdet Närpes
skärgård (FI0800135). Området inkluderar IBA-området Kristinestads södra skärgård
(FI046).
Lålby åkrar
Lålby åkrar är belägna rakt söderut från projektområdet, på cirka 10 kilometers
avstånd. Lålby åkrar består av potatisåkrar som är i effektiv användning och finns
mellan Lappfjärds kyrkoby och Kristinestad. Området är 190 ha stort och man har
observerat vårflyttande sädgås (Anser fabalis) och grågås (Anser anser). Lålby åkrar är
även klassat som IBA-område (048).
Träskholmsfjärden
Cirka 18,5 kilometer nordväst om Pjelax projektområde ligger FINIBA-området
Träskholmsfjärden. Träskholmsfjärdens område innefattar en grund havsvik med en
areal på 139 hektar. Enligt en undersökning utförd 1995-1996 (Bird Life Finland r.f.)
har de mest påträffade viktiga arterna i området varit svanen (Cygnini), bläsanden
(Anas penelope), tranan (Grus grus) och skäggmesen (Panurus biarmicus). Av dessa
har bläsanden och tranan varit de mest dominerande arterna i området.
Kainastonneva
Kainastonneva FINIBA-området finns i Kauhajoki öster om projektområdet.
Kainastonneva är beläget cirka 30 kilometer från projektområdet och är 1 309 ha stort.
Området är ett vitt och flackt åkerområde som nu och då översvämmas av floden som
löper genom åkerlandskapet. Genom området flyttar sädgåsen (Anser fabalis).
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Figur 18-6. Viktiga fågelområden i Finland (FINIBA) i närheten av projektområdet
(Leivo m.fl. 2001). 1.= Sydösterbottens skärgård, 2.= Havsvikarna i Kristinestad.

BirdLife Finland har tillsammans med sina lokala föreningar börjat MAALI-projektet för
att identifiera viktiga fågelområden på landskapsnivå. MAALI-områdena är en
utvidgning på landskapsnivå av IBA- och FINIBA-områdena. När projektet är färdigt
kommer MAALI-områdena att komplettera FINIBA- och IBA-områdena. Möjliga MAALIområden kommer att tas i beaktande i fortsatta planeringen. I skrivande stund kommer
bedömningen dock att grunda på FINIBA- och IBA-områdena.
18.3.5 Flyttfåglar
Allmänt
Bottniska vikens kustregion är känd som en viktig flyttrutt för fåglarnas vår- och
höstflyttning. 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
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åkerområden (Ijäs & Yli-Teevahainen 2010). De flesta flyttande fåglar följer kustlinjen
och därmed ligger den viktigaste flyttlinjen normalt till väster från projektområdet. De
årliga flyttrutterna påverkas emellertid av vädret och särskilt av de rådande vindarna.
Under höstflyttningsobservationerna 2012 antecknades cirka 14 980 fåglar. Flytten var
livligast 24.9.2012, då man observerade nästan hälften av alla observationer. Under
dagen observerade man 7 100 individer, varav 4 500 observationer var tranor och
2 500 var duvor. En annan dag med stark flyttaktivitet var 8.10, då man antecknade
cirka 2 200 flyttfåglar. Vid alla andra observationsdagar förblev aktiviteten mindre,
under 12 dagar antecknade man 100-1 000 individer och under 7 dagar under 100
individer.
Under vårflyttningsobservationerna år 2012 observerades sammanlagt cirka 19 000
flyttande fåglar. Flytten var livligast 15.4, då man antecknade hela 10 100 fåglar.
Under den dagen bestod majoriteten av de flyttande fåglarna av skrattmås. Över 1 000
fåglar observerades även under 16.4 (3 300 fåglar, varav 2 200 var tranor) och 19.4
(1 100 fåglar, varav 600 var tranor). Vid 13 observationsdagar förblev flyttaktiviteten
under 1 000. Den mest aktiva flyttperioden var under 13.4-23.4.2012, då man gjorde
85 % av alla observationer. Under de kompletterande vårflyttningsobservationerna år
2013 observerade man sammanlagt 2 250 fåglar. Under 21.4. var flytten mest aktiv,
då flyttade cirka 1 500 fåglar, varav gäss och tättingar stod för 600 fåglar respektive.
Under
observationerna
våren
2013
observerade
man
inte
motsvarande
huvudflyttningar för trana och skrattmås. Generellt sett flyttade fåglarna jämnare längs
med våren år 2013 är år 2012. Våren 2013 anlände gässen och svanorna senare, men
de samlades inte i Kristinestad som året innan.
Av alla observerade flyttande fåglar under bägge säsongerna flög cirka två tredjedelar
(57,6 %) på kollisionshöjd. På dessa höjder förekom bl.a. skarvar, andfåglar, gäss, örn
och trana. På de lägsta höjderna flyttade i allmänhet svanar och tättingar och på de
högsta höjderna duvor och tranor.
Viktiga vilo- och födo-områden i närheten av projektområdet finns söderut i
Kristinestad, vid Härkmeri, Lillsund, Lålby och Perus åkrar. Områdena är viktiga för
gässen och svanar, men det förekommer ofta även stora mängder andfåglar och
vadare. Väder- och vindförhållanden inverkar stort på den årliga variationen i mängden
fåglar som vilar på områdena. På våren vilar tusentals gäss, främst sädgås och grågås,
på åkrarna. Under hösten är dessa åkrars betydelse inte lika stor som under
vårflyttningen, men under senaste år har dess betydelse för vitkindade gäss ökat. På
hösten samlas inte sädgässen på åkrarna, utan de flyger över.
På Kristinestads åkrar samlas det även vadare och andfåglar. Mängderna kan vara
stora, men varierar mycket mellan åren beroende på väder och andra förhållanden. Vid
vårflyttningsobservationerna
under
2013
uppstod
det
ett
ovanligt
brett
översvämningsområde vid Lappfjärds ådal som lockade till sig stora mängder vadare
och andfåglar.
Trots att mängderna gäss och tranor som samlas på vilo-områdena varierar mycket
med åren, kan man anta att mängderna flyttande fåglar förblir relativt lika. Beroende
på om fåglarna vilar på åkrarna i Kristinestad eller någon annanstans kan deras
flyttlinje dock förflyttas. Ifall fåglarna vilar på åkrarna i Björneborg eller längre söderut
finns det en möjlighet att de svänger inåt mot land i ett tidigare skede.
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Tabell 18-4. Arter eller artgrupper observerade under höst- och vårflyttningarna, antal
observerade individer, tyngdpunkten för flytten och flyghöjderna I (0–60 m), II (60–
200 m)och III (över 200 m).

Art
Måsfåglar
Trana
Duvfåglar
Tättingar
Gås
Svan
Vadare
Kråkfåglar
Rovfåglar
Skarvar
Andfåglar
Örn
Sum (%)

Totalt
11 591
10 058
5 711
2 488
2 392
773
748
364
252
162
121
81
34 741

Flyghöjd
<60 m

60-200 m

>200 m

8,3 %
1,1 %
18,4 %
47,6 %
8,6 %
48,3 %
35,4 %
41,2 %
33,7 %
0%
19 %
24,7 %
12,7 %

64,5 %
64,3 %
28 %
52,4 %
70,4 %
51,7 %
64,2 %
50,6 %
54,8 %
92,6 %
73,6 %
65,4 %
57,6 %

27,2 %
34,6 %
53,6 %
0%
21 %
0%
0,4 %
8,2 %
11,5 %
7,4 %
7,4 %
9,9 %
29,7 %

Fåglarnas flyttrutter och likaså deras flytthöjder kan variera stort under olika år och
därför bör resultaten av flyttundersökningen även tolkas som ett urval av flyttningen
under ett år.
Trana
Tranornas vårflyttning observerades i omfattande utsträckning under våren 2012,
medan den största flytten under våren 2013 inte observerades. Vårflyttningen infaller
på våren ofta på ett flertal dagar är på hösten och tidpunkten är även svårare att
förutse. Under våren 2012 flyttade tranorna som en bred front i huvudsak rakt mot
norr. Den klart största andelen flyttade väster om projektområdet medan några hundra
flög över projektområdet. En del flyttade även längs med åkerfälten i Tjöck mot
nordost.
Under höstflytten 2012 observerades sammanlagt nästan 6 400 tranor. Fåglarna
flyttade som en några kilometer bred front mot projektområdet. Flytten var som
kraftigast vid riksväg 8 öster om Pjelax by. Tusentals tranor samlas under hösten vid
Söderfjärden ytterom Vasa, varifrån de flyttar i massor under ett par dagar. På åkrarna
i Närpes samlas även hundratals tranor som flyttar söderut på hösten. I Sydösterbotten
vet man att höstflyttens huvudstråk finns längs med riksväg 8, men några flyttsträck
påträffas även längre in mot landet samt ute på det öppna havet. Delar av Sveriges
flyttande tranor korsar även Bottenviken och flyttar söderut invid Finlands kust.
Gäss
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. Observationerna av gäss intill
projektområdet fördelades jämnt över alla observationsperioder (våren 2012 901 st.,
hösten 2012 960 st. och våren 2013 840 st.) Under våren flyttar sädgåsen som riklig i
närheten av projektområdet. I Finland förkommer nästan endast rasen taigasädgås,
vars stam har minskat under de senaste åren. Taigasädgåsen har klassificerats som
nära hotad och är en av Finlands specialansvarsarter. Den vitkindade gåsen har ökat
snabbt i Finland och under slutsommaren rör sig de 1 000-2 000 fåglarna som vilar på
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åkrarna i Kristinestad mellan kusten och Lålby, Lappfjärd och Perus åkrar. Dessa fåglar
råkar dock inte i kollisionskurs med Pjelax vindkraftpark.
I samband med vårflyttningarna observerades sammanlagt cirka 1 200 sädgåsar eller
odefinierade grågåsar. Antalet är litet i relation till helhetsmängderna som vilar på
åkrarna i Kristinestad. Största delen av gässen flyttar förbi projektområdet från sydväst
och fortsätter därefter mot nordost och Kauhajoki. Dessa fåglar observerades inte från
observationsplatsen, utan de fåglar som observerades var de som fortsatte mot norr.
Grågås flyttade i förvånansvärt stora mängder så långt in på projektområdet med tanke
på att arten är bunden mer till havet och flyttar mest längs med havskusten.
Under höstflyttningen fördelades sädgåsens flytt till ett bredare område och ett
motsvarande huvudflyttstråk kunde inte identifieras.
Vid observationerna identifierade man endast en spetsbergsgås. Enligt Sydbottens
ornitologiska förening vilade som mest cirka 150 individer på åkrarna i Kristinestad. År
2012 var ett klart toppår för spetsbergsgåsen, eftersom man under åren 2009-2014 i
övrigt har observerat dagssummor på 21-64 individer.
Av de gäss som observerades flög 70 % på en höjd som kan medföra kollisionsrisker
med kraftverkens rotorblad. Under rotorhöjd flög 8 % och ovan rotorhöjd flög 21 %.
Svan
Alla svanar som observerades under flyttobservationerna var sångsvanar. Knölsvanens
huvudflytt koncentreras till havskusten, men man kan dock dra slutsatsen att det är en
slump att arten fattas ur observationerna. De observerade mängderna når inte nära de
mängder som vilar på åkrarna i Kristinestad. Av de observerade svanarna flög över
hälften förbi på västra sidan av projektområdet och de övriga flög mot projektområdet.
På den östra sidan av projektområdet observerade man inte flyttsträck. Sångsvanens
höstflytt sker ofta mycket sent på hösten, individerna samlas till flockar på åkrarna ofta
först i oktober och flyttar söderut i oktober-november. Av denna orsak gjordes
flyttobservationer även sent på hösten, ända in i december. De sista sångsvanarna
påträffades dock redan 28.10.
Sångsvanen flög i medeltal på en lägre höjd än gässen, cirka hälften flög på
kollisionshöjd och hälften på lägre höjder. Även generellt sett flyttar svanen på lägre
höjder än gåsen, men utnyttjar gärna åkeröppningar som ledlinjer. Eftersom
projektområdet samt dess näromgivning är skogsmark, kan man anse att det inte är
troligt att svanarna skulle flytta över projektområdet i stora mängder.
Havsörn
Havsörnar flyttar främst längs kusten. I medeltal är flytten som kraftigast vid havs- och
kustlinjen och mängderna är mindre då man rör sig in mot landet. Det är svårt att
fastställa örnarnas flyttstråk, 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 uppskattats till 1 000 individer.
Vid flyttobservationerna observerade man på våren 2012 58 individer, på våren 2013 8
individer och på hösten 2012 18 individer. Under en dag (25.4.2012) observerades
rikligt med havsörnar som flög mot norr, 17 st. Enligt bedömning har man under
observationerna fått ett mycket täckande stickprov av havsörnens flyttsträck och
höstobservationerna motsvarar långt de förväntade mängderna. Av havsörnarna flög
lite över hälften på rotorhöjd.
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Av de havsörnar som observerades under våren närmade sig en relativt stor andel,
d.v.s. över hälften, projektområdet från söder. Den observerade sammanlagda
flyttmängden från båda vårobservationerna är 66 individer, vilket dock är klart mindre
än de mängder som observerats vid motsvarande uppföljningar som har utförts
närmare kusten i Närpes och Malax. Då har man i Närpes observerat 87 individer och i
Malax 138 individer.
Dagrovfåglar
Under observationerna observerade man sammanlagt 278 individer, varav fjällvråken
var den mest dominerande med sammanlagt 98 individer. På basen av detta kan man
anse att artens flytt intill projektområdet är ganska stark. För de övriga arternas del
förblev de observerade mängderna små på hösten och våren. På hösten 2012
observerade man dock relativt mycket blå kärrhök, 31 individer.
Tabell 18-5. Helhetssummor för flyttande dagrovfåglar.
Art
Duvhök
Sparvhök

Vår 2012

Vår 2013

Höst 2012

Summa

3

1

8

12

11

6

26

43

Ormvråk+sp

16

7

3

26

Fjällvråk

45

22

31

98

Bivråk

-

-

4

4

Brunglada

-

1

-

1

Fiskgjuse

10

-

-

10

Brun kärrhök

5

1

-

6

Blå kärrhök

3

2

31

36

Stäpphök

-

-

1

1

Stanfalk

1

2

8

11

Pilgrimsfalk

1

-

-

1

12

-

1

13

Tornfalk

-

4

7

11

Kungsörn

1

-

3

4

Större skrikörn

1

-

-

1

Lärkfalk

Måsfåglar
Under våren 2012 koncentrerades skrattmåsens flytt ovanligt starkt till en dag, 16.4.,
då man observerade sammanlagt cirka 9 000 individer. Under samma dag observerade
man t.o.m. 58 000 individer i Sideby, vilket tyder på att huvudflyttstråket även denna
gång koncentrerades till kusten och inte i närheten av projektområdet. För de övriga
måsarterna observerade man inte en betydande flytt.
Vadare
Under flyttobservationerna observerade man betydande mängder endast för spov (141
individer), ljungpipare (311 individer) och tofsvipa (313 individer). Mängderna tyder på
att det inte finns några betydande flyttrutter för vadare i närheten av projektområdet.
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Då vindkraftparken är i drift kan det uppstå buller- och skuggningskonsekvenser av de
roterande rotorbladen. Dessa konsekvenser är långvariga eftersom de består under
hela tiden vindkraftparken är i drift. Generellt har man inte kunnat konstatera att
häckningstätheten skulle sjunka i närheten av vindkraftverken (Langston & Pullan
2003). Störningen bedöms förbli lindrig för majoriteten av det häckande
fågelbeståndet. Vid de flesta fall försvinner störningsfaktorn redan då man förflyttat sig
på 100-200 meters avstånd från kraftverket (Hötker m.fl. 2006). Detta tyder på att
det även mellan kraftverken förblir tillräckligt lugna områden för det fågelbestånd som
är känsligt för buller eller blinkningar. Man har inte heller kunnat bevisa att det
häckande fågelbeståndet skulle degenerera på vindkraftparkers projektområden i ett
längre tidsperspektiv (Pearce-Higgins m.fl. 2012).
Kollision med vindkraftverkens rotorblad resulterar oftast i den kolliderade fågelns död.
Projektområdets läge, fågelbeståndets storlek samt artbeståndet inverkar på fåglarnas
kollisionsrisk. Konsekvenserna är störst för de arter som är långlivade, förökar sig
långsamt och vars artbestånd är litet, som t.ex. havsörnen. Det häckande
fågelbeståndet bedöms inte vara utsatt eller känsligt för kollisioner med
vindkraftverkens rotorblad.
I alternativ 1 är kraftverken placerade på avstånd av som närmast 770 m och 920 m
från havsörnsboet som är beläget väster om vindkraftparken. Vid uppföljningen av boet
under våren-sommaren 2013 har man dokumenterat havsörnens flygriktningar från
boet, till boet och var fågeln cirkulerat. I huvudsak riktas havsörnens födosök mot väst
och sydväst till Pjelaxfjärden och motsvarande är inflygningarna till boet riktade mot
boet från väst, norr och söder. I vissa fall har havsörnen även observerats flyga in mot
boet från öster om projektområdet. I dessa fall har havsörnen troligen flugit längre
omkring boet och därmed närmat sig boet österifrån. Havsörnen kan söka föda på upp
till 10 km avstånd, men de viktigaste jaktområdena finns oftast närmare. Terrängen
väster om projektområdet stiger jämnt mot öst och det finns även kalhyggen och
områden med mycket ung skogsväxt mellan kusten och projektområdet, som kan
fungera som områden där det bildas vertikala luftströmmar som havsörnen utnyttjar
och cirkulerar ovan. Havsörnen observerades cirkulera sydväst och söder om dess bo.
På projektområdet finns det inte sjöar eller gölar, som kunde utgöra möjliga
jaktområden för havsörnen. WWF (2010) rekommenderar att man lämnar en
skyddszon med en 2 km radie till aktiva havsörnsbon. Havsörnsbon kan räknas som
aktiva ifall de har varit i användning inom de senaste 10 åren. Inom 2 km från boet
finns kraftverk nr. 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13 och 14. Observationerna som har gjorts i fält
har förts in i ett geografiskt informationssystem och på basen av det kan man
konstatera att kraftverken 5, 13 och 14 i alternativ 1 troligen utgör den mest
betydande kollisionsrisken för den häckande havsörnen på basen av deras nära läge till
boet samt de flygobservationer som har gjorts om att havsörnen närmat sig boet från
öst. Enligt WWF kan även kraftverk inom 2 km utgöra en riskfaktor för ungarna, som
håller sig inom ett nära avstånd till boet under de första månaderna. De närmaste
kraftverken, ifall de byggs, bedöms utgöra en måttlig risk för den häckande havsörnen
och kan leda till att individen överger boet eller möjligen t.o.m. kolliderar med ett
kraftverk.
Hönsfågelarter som förekommer på projektområdet är tjäder, orre och järpe.
Sammantaget med de konsekvenser som skogsbruket orsakar för splittringen av
hönsfåglarnas livsmiljö kan anläggningen av vindkraftparken ha försvagande
konsekvenser för de lokala populationerna. Helhetskonsekvenserna som projektet
orsakar för hönsfåglarna bedöms dock inte vara till sin art betydande, eftersom
konstruktionerna i huvudsak placeras på områden som endast har en smärre betydelse
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som livsmiljöer för hönsfåglarna. Därmed är de direkta konsekvenserna mindre. Orre
och järpe anpassar sig bättre till de störningar och förändringar som uppstår av
vindkraftparkens anläggning, eftersom de har anpassat sig bättre till de förändringar
som skogsbruket medfört.
Skogshönsfåglarnas kullar trivs vid mossars och våtmarksförsänkningars kantzoner där
mikroklimatet och vegetationen är gynnsamma för ungarna med tanke på
insektbeståndet omständigheterna gynnar. De outdikade mossar som finns på
projektomorådet lämnas utanför byggandet, vilket minskar på konsekvenserna som
skulle riktas mot hönsfåglarnas livsmiljöer.
BirdLife i Sverige rekommenderar ett skyddsområde på en kilometer kring aktiva
spelplatser för tjäder (över 5 individer) och orre (över 10 individer). I Finland har man
inte motsvarande anvisningar. Det finns en tjäderspelplats på Bredmossen, vid vilken
man har beaktat ett motsvarande skyddsavstånd till kraftverk och servicevägar. Ett
kraftigt skogsbruk har under de senaste årtiondena utplånat ett flertal tjäderspelplatser
och man vet att spelplatserna kan flyttas till relativt unga, cirka 30-åriga
planteringsskogar (Valkeajärvi m.fl. 2007). Liknande lugna områden kommer att
förvaras på projektområdet även ifall vindkraftparken förverkligas. Spelplatser kan
även finnas på platser som består av mosaikartad skog i olika ålder (Valkeajärvi m.fl.
2007). Förflyttning av spelplatser antyder att även tjädern har anpassat sig till ett
kraftigt skogsbruk. På basen av detta bedöms att tjädern även kan anpassa sig till
anläggningen av vindkraftparken. Eftersom man bedömt att vindkraftparken inte i
betydande mån kommer att öka splittringen av skogen på projektområdet kan man
även konstatera att projektets konsekvenser för tjäderns spelplatser och
förökningsmöjligheter kommer att förbli måttliga.
Vindkraftverk kan utgöra kollisionsrisker för hönsfåglar. Hönsfåglarna är relativt tunga
och deras flyglinje är linjär, men de flyger generellt sett lågt och stiger inte under
normala omständigheter i höjd med vindkraftverkens roterande rotorblad. Det har
konstaterats att hönsfåglarnas främsta kollisionsrisk utgörs av kraftverkets torn. I
Österrike har man kunnat konstatera att orre har kolliserat med vindkraftverkens torn
(Zeiler & Grunschachner-Berger 2009). I Smøla i Norge har man mellan åren 2003 och
2010 funnit 45 döda dalripor, som även de har bedömts krockat med vindkraftverkets
torn istället för med dess rotorblad (Bevanger et al 2010). I FCG Design och planerings
biologs vetskap finns två motsvarande fall från Finland, där en tjäder har kolliderat med
ett vindkraftverks torn. Det är dock fortfarande oklart varför hönsfåglarna inte kan
gestalta tornet. Det kan bero på hönsfåglarnas annorlunda ögonstruktur och på deras
förmåga att urskilja ljus och kontraster. Det är möjligt att man kan förminska på
kollisionsdödlighet bland hönsfåglar genom att färga de nedre delarna av kraftverkets
torn med en mörkare ton som inte orsakar att ljuset reflekteras i den vita färgen. I det
fallet är det möjligt att hönsfågeln lättare skulle urskilja tornet som ett fast element och
väja för tornet.
Nattskärran anpassar sig väl till förändringar i dess livsmiljö. Man har inte heller
konstaterat att nattskärran skulle vara benägen att krocka med vindkraftverkens
konstruktioner. Det är osannolikt att nattskärran skulle reagera på förändringarna i
dess livsmiljö eller att kollisionsriskerna skulle medföra betydande konsekvenser för
artens population på projektområdet. De konstruktioner som byggs medför inte stora
förminskningar i nattskärrans livsmiljöer.
Helhetsmässigt kan man konstatera att anläggningen av alternativ 1 för Pjelax
vindkraftpark har måttliga konsekvenser för det häckande fågelbeståndet.
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Alternativ 2
I alternativ 2 är de konsekvenser som riktas mot det häckande fågelbeståndet
motsvarande som i alternativ 1, men eftersom parken är mindre innebär det färre
ingrepp på möjliga livsmiljöer. I alternativ 2 uppgår det område som konstruktionerna
av vindkraftparken upptar till 36,5 ha, vilket innebär en teoretisk förlust av
häckningsplatser för 657 häckande fågelpar. Eftersom vindkraftverkens konstruktioner
inte har placerats på viktiga livsmiljöer kan man anta att den verkliga förlusten av
häckningsplatser är färre. Konsekvenserna är som störst vid anläggningsskedet av
vindkraftparken, men då den mänskliga aktiviteten på området minskar och läget
stabiliseras
vid
driftskedet
minskar
även
konsekvensernas
dimensioner.
Vindkraftparkens konstruktioner bedöms inte i betydande mån inverka negativt på de
skyddsvärda fågelarternas häckningsmöjligheter eller populationer på projektområdet.
Konsekvenserna bedöms helhetsmässigt förbli måttliga i likhet med alternativ 1.
Konsekvenserna för den häckande havsörnen bedöms bli lindrigare i alternativ 2 än i
alternativ 1, eftersom de kraftverk som är belägna närmast har tagits bort. I alternativ
2 är det närmaste kraftverket beläget på ett avstånd av 1 380 m från havsörnens bo.
Inom 2 km från boet finns ytterligare 2 kraftverk, nr. 7 (avstånd 1 840 m) och nr. 12
(avstånd 1 700 m). Dessa kraftverk är dock belägna på skogsmark och det finns inte
områden i närheten av dem som skulle vara gynnsamma områden för havsörnen. Vid
uppföljningen av havsörnens rörelser kunde man inte heller konstatera att individen
skulle ha flugit så långt in på projektområdet att man i det här skedet kunde bedöma
att kraftverken 6, 7 och 12 skulle kunna orsaka ytterligare risk för kollision för
havsörnen.
18.4.2 Flyttfågelbeståndet
Alternativ 1
Pjelax vindkraftpark bildar som mest ett cirka 5 km brett hinder för de flyttande
fåglarna. Hindret betyder att fåglarna måste väja för vindkraftparken till väst eller öst.
Som kortast är avståndet till Bottniska vikens kust cirka 3 kilometer, medan avståndet
till kustlinjen generellt är cirka 10 km. Helhetsmässigt kan man därmed anta att
vindkraftparken inte orsakar en betydande omflygning för fåglarna i förhållande till den
tusentals kilometer långa flyttrutt de avverkar varje vår och höst.
I närheten av projektområdet går viktiga flyttstråk främst på den västra sidan av
projektområdet. För sädgåsen observerades huvudflyttstråket på våren riktas inåt mot
fastlandet redan söder om projektområdet, medan en mindre andel av gässen flyttade
norrut i projektområdets näromgivning och delvis över projektområdet.
Många vanliga och talrika arter som duvfåglar 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 småfågelarter typiskt
under rotorbladens höjd och bedöms också därför inte vara speciellt utsatt för
kollisionsrisk. Populationerna av dessa vanliga arter är så stora att det skulle krävas
extremt många kollisioner under flytt för att arterna ska påverkas negativt på
populationsnivå.
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
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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). I enlighet med dettta antas uppskattningsvis högst 69 fåglar
per år kollidera med kraftverken enligt alternativ 1 (30 kraftverk). Det bör observeras
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 lokalt häckande fåglar som rör sig i närheten av kraftverken mer
frekvent än flyttfåglarna som passerar området två gånger om året.
Störst kollisionsrisk för flyttande fåglar föreligger för stora arter som flyttar i stora
mängder igenom eller i närheten av projektområdet. Sådana arter är i Pjelax fall enligt
observationerna tranor, gäss, svanar och örnar. Tranan flyttar enligt uppföljningarna
ofta som t.o.m. en kilometer bred front även över projektområdet. Pjelax vindkraftpark
utgör dock enligt bedömning en låg kollisionsrisk, eftersom arten kan väja för
vindkraftparken mot väst eller öst. Det är även troligt att tranan inte är känslig för
möjliga konsekvenser av vindkraftparker, eftersom transtammen har ökat betydligt
samtidigt som vindkraft i ökande mängder har lokaliserats på artens flyttnings- och
övervintringsområden.
Sångsvanen flyttar i relativt stora mängder vid Österbottens kust. Under
observationerna konstaterade man dock att svanens flyttsträck hade sin tyngdpunkt
nära kusten väster om projektområdet. Över projektområdet flyttade endast en liten
del av de observerade svanarna. Artens flyghöjd var dessutom låg, cirka hälften av de
observerade individerna flög under rotorhöjd. Kollisionsrisken bedöms vara liten för
arten. Svanepopulationerna har vuxit kraftigt i Finland och därmed bedöms
vindkraftparken inte heller orsaka indirekta konsekvenser för populationen på lång sikt.
Måsfåglar flyttade i stora mängder i närheten av projektområdet. Flyttens tyngdpunkt
är även för måsfåglarnas del lokaliserad närmare kusten, men även en del av
individerna observerades år 2012 flytta över projektområdet. Man observerade
dvärgmås, skrattmås och silltrut under flyttuppföljningarna. Vindkraftparkens drift kan
under vissa år orsaka lindriga indirekta konsekvenser för måsfåglarna som följd av en
höjd kollisionsrisk eller som resultat av väjningar. Konsekvenserna kommer dock att
vara obetydliga ur populationssynvinkel.
Endast en del av de sädgåsar som vilar i närheten av åkrarna i Kristinestad flyttade
enligt observationerna i närheten av projektområdet. Majoriteten av gässen vek under
vårflytten inåt mot fastlandet söder om projektområdet. Den del som fortsatte norrut
flyttade delvis över projektområdet och flög huvudsakligen i kollisionshöjd. Då man
beaktar de härskande flyttriktningarna blir det måttligt med rum för individerna att väja
väster- eller österut om projektområdet utan betydande förändringar i flygriktningar.
Ifall man beaktar gässens undvikningsbeteende kan man anse att kollsionsrisken är
relativt liten, som högst 1 individ per år ifall en motsvarande flytt infaller på området.
Under 2000-talet har de årliga jaktmängderna för gäss enligt Finlands jaktförbund varit
3 600- 11 200 individer per år även om man infört begränsningar i jaktperioderna efter
år 2010. Österbotten hör till de områden där man jagar gås från vilo-områdena. För år
2014 rekommenderar Jord- och skogsbruksministeriet ett fullständigt jaktförbud för
sädgåsen. Vid vilo-områdena jagar man dock andra gåsarter.
Havsörnen har dock en större risk för kollision under häckning och födosök än under
flyttningen när den flyger i en rakare flyttlinje. Risken för kollision är ökad också med
flyttande individer när de i cirklande flygrörelser samlar höjd på områden där det finns
vertikala luftströmmar, som t.ex. i bergsområden, trädlösa, solbelysta områden och
branta sluttningar (WWF 2010). Även om terrängen i närheten av projektområdet
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stiger mot öst finns det inte branta sluttningar i området. Det finns dock några
kalhyggen som kan utgöra områden där det bildas dessa vertikala luftströmmar. Dessa
områden förändras dock i samband med skogsbruket och skogens tillväxt på området.
Av de havsörnar man observerade flög lite över hälften i möjlig kollisionshöjd.
Av de havsörnar som observerades intill projektområdet under vårflytten flög cirka
hälften i syd-nordlig riktning. Den totala mängden observerade havsörnar (totalt 58
individer under våren 2012) är dock betydligt mindre än intill de vindkraftsprojekt som
planeras närmare kusten i Närpes, Korsnäs och Malax. FCG utförde även
flyttfågelundersökningar vid vindkraftsprojekten Kalax och Molpe-Petalax under våren
2013 varvid i Kalax observerades 67 havsörnar och motsvarande i Molpe-Petalax 138
havsörnar. Antalet flyttande havsörnar minskar ju längre in mot landet man drar sig
från kustlinjen.
Havsörnens flyttstråk passerar troligen till viss del 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, då dess
flygsätt är mer direkt. Risken för kollision är ökad också med flyttande individer när de
samlar in höjd 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.
Rovfågelflyttningen är i allmänhet som intensivast vid klart väder då det finns mer
vertikala luftströmmar som rovfåglarna kan utnyttja och sikten är god. Vid regn, då
kollisionsriskerna också är som störst, flyttar de här arterna i betydligt mindre
omfattning.
Av dagrovfåglarna observerade relativt sett få individer över Pjelax projektområdet. Av
de observerade övriga rovfåglarna var de mest betydande arterna fjällvråk (98
individer), sparvhök (43 individer) och blå kärrhök (36 individer). Totala mängden
övriga rovfåglar var reltativt liten. På basen av observationerna under flyttningstiderna
bedöms konsekvenserna för rovfåglarna förbli små ur populationssynvinkel för de
artersom flyttar över Pjelax projektområde. Det är sannolikt att de största mängderna
rovfåglar som flyttar via projektområdet kommer att ta sig runt vindkraftverken eller
flyga över dem.
Alternativ 2
Konsekvenserna för det flyttande fågelbeståndet kommer att motsvara de
konsekvenser som har bedömts vara aktuella för alternativ 1, förutom att det i
alternativ 2 har garanterats en bredare flyttkorridor mellan projekten Svalskulla och
Pjelax. Alternativ 2 bedöms vara fördelaktigare speciellt ur de flyttande tranornas,
svanarnas, måsfåglarnas och gässens synvinkel. Kollisionsrisken för det flyttande
fågelbeståndet är mindre i alternativ 2, då flyttstråket är brett och lättare för fåglarna
att observera.
18.4.3 Viktiga områden för fågelbeståndet
Pjelax projektområde är i sin helhet beläget inom FINIBA-området Sydösterbottens
skogar. Områdets status baseras på ”utbredda och enhälliga barsskogsdominerade
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skogsområden, varav endast en liten andel är skyddade (1-10 %). På FINIBA-området
finns det tre kriteriearter; tjäder (200-400 par), tretåig hackspett (10-30 par) och
lavskrika (över 63 par). Området har karterats under perioden 1990-1996 (BridLife
Finland).
Av de skyddsvärda arter som upptagits i FINIBA-kriterierna observerade man endast
tjäder under karteringarna på projektområdet. Det häckande tjäderbeståndet på
projektområdet består av några par. Tätheten avviker inte från tjädertätheterna i
övriga finska skogar. Det är uppenbart att tjäderstammen har sjunkit i dessa delar av
FINIBA-området från den stammen som har varit livskraftig under den perioden då
områdets FINIBA-status har definierats.
Under häckningskarteringarna observerade man inte tretåig hackspett. På
projektområdet finns det dock fortfarande passande häckningshabitat kvar i de centrala
delarna samt i några mindre skogsdungar. Den tretåiga hackspetten häckar fortfarande
på FINIBA-området, i alla fall nordost om projektområdet på båda sidorna av väg 67.
Lavskrika observerades inte under häckningskarteringarna. Det är dock ovanligt att
man lyckas observera artens häckningsplatser under karteringar. I Sydbotten har man
lyckats forma en täckande bild av områdets lavskrikabestånd genom vinterutfodring.
Artens sydliga gräns har i Sydbotten förflyttat sig längre norrut, samtidigt som
artbeståndet har förminskats snabbt på området. År 2012 harde artbeståndet sjunkit
till under en tredjedel från individantalet under toppåret 2002. I Kristinestad har man
inte längre observerat försäkrade häckningsplatser, utan observationerna har
begränsats till enskilda observationer under vintertid. Vid kusten har lavskrikans södre
utbredningsgräns förflyttats till Närpes. Eftersom projektområdet är beläget intill
kommungränsen mellan Närpes och Kristinestad kan man teoretiskt konstatera att
projektområdet utgör artens sydligaste utbredningsområde. Inom projektområdet eller
i dess omedelbara närhet finns det inte vetskap om lavskrikans revir som skulle ha
observerats under de senaste åren (muntlig information, Bo-Göran Lillandt).
Den viktigaste kriterien som man baserar FINIBA-områden på är fågelbeståndets
betydelse på nationell nivå. För FINIBA-området Sydösterbottens skogars del kan man
motiverat anse att området inte aldrig riktigt har nått upp till dessa kriterier. Området
representerar lavskrikans södra utbredningsgräns. Den tretåiga hackspetten har även
den kraftigare och livsdugligare stammar i andra delar av Finland. Det är inte i enlighet
med FINIBA-kriterierna att via statusen skydda sådana fågelarters utbredningsgränser
som i övriga delar av landet har en bredare utbredning. På landskapsnivå kan det dock
vara betydelsefullt att skydda dessa områden som utgör utbredningsgränser.
Lavskrikan är en såkallad indikatorart för gamla skogar och att de lokala populationerna
försvinner tyder även alltid på att skogens mångfald i ett bredare perspektiv har
utarmats.
För tillfället pågår MAALI-projektet, vars mål är att definiera landskapsmässigt viktiga
fågelområden. Ifall projektet skulle ha varit under gång redan på 1990-talet hade
området Sydösterbottens skogar inkluderats i det istället för i FINIBA-nätverket.
Motsvarande projekt har dock inte tidigare genomförts i Finland, utan FINIBA-nätverket
har varit den viktigaste karteringen av för fåglebeståndet viktiga områden.
Då man i tiderna beslöt att inkludera Sydösterbottens skogar i FINIBA-nätverket var
man medveten om att området var i fara att förlora sina skyddsvärda arter på grund av
skogsnäringen och avverkningar. FINIBA-statusen beviljades fastän området inte helt
fyllde de nationella kriterier som FINIBA-områden förutsatte. Områdets status var dock
inte tillräckligt för att förhindra ett försvagande av dess naturvärden. Området har,
speciellt i sina södra delar där även Pjelax projektområde är beläget, undergått stora
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Genom plane
eciellt på natten
n
och t.ex. i dim
mma. Onödiga och allttför klara lampor
l
börr
kollisioner spe
dvikas, eftersom natttflyttande ffåglar har konstatera
ats söka sig
g till ljuskä
ällor underr
und
vissa omständigheter (Koistinen
n 2004). Genom den
d
teknisska planeringen av
v
ndkraftverke
en är de
et möjligtt att red
ducera krraftverkenss konsekv
venser förr
vin
fåg
gelbestånde
en, speciellt i fråga o
om kollision
nsrisken. I andra länd
der har ma
an på olika
a
sättt försökt reducera vindkraftsp
parkernas konsekven
nser för få
åglarna, men
m
någon
n
enttydig och allmängiltig lösning finns inte
e. Mönster i olika fä
ärger som målas på
å
rottorbladen har
h konstaterats förbä
ättra deras synlighet och på så sätt reduce
era antalett
fåg
gelkollisione
er, men på
å grund av att resulta
aten i viss mån är m
motstridiga är det inte
e
mö
öjligt att ge exakta anvisningar o
om lämpliga
a färger och
h mönster.
Kon
et flyttande
e fågelbes
ståndet är lindrigare i alternattiv 2 än i
nsekvenserrna för de
alte
ernativ 1, eftersom det
d
mellan Svalskulla
a och Pjelax projekto mråden då
å blidas en
n
bre
edare flyttk
korridor.
Vis
ssa fågelartters (t.ex. tranans) h
huvudflytt kan
k
tämlige
en tillförlitl igt förutsägas utifrån
n
väd
derleken oc
ch fågelsitu
uationen c irka 1–2 dygn
d
i förväg. Med sa
annolikhet är då den
n
effe
ektivaste åtgärd
å
som kan vidtass för att minska kollis
sionsdödligh
k
n
heten att kraftverken
tillffälligt stäng
gs av för de
en tid den llivligaste fly
yttningen äger
ä
rum.
18.6
6 Osäkerhe
etsfaktore
er i bedöm
mningen
Om
mrådet i flyttfågelin
nventeringe
en täckerr likväl i huvuddrrag det nuvarande
e
pro
ojektområdet. Flyttfåg
gelutrednin garnas stö
örsta osäkerhetsfaktorrer hänför sig till den
n
natturliga årlig
ga variatio
on som gä
äller antal, flyttstråk och rastom
D
är ofta
a
mråden. Det
van
nskligt att generaliserra utrednin
ngar av vårr- och hösttflyttningarrna under ett
e år överr
en längre tids
speriod, eftersom fågla
arnas flytts
stråk och flyghöjder b
beror bl.a. på
p gällande
e
väd
derförhållan
nden. Väde
erleken påv
verkar varje
e år fåglarn
nas flyttstrå
råk och tidttabellen förr
flytttningen. Resultaten
R
av flyttobsservationern
na bör tolk
kas som ettt urval som spännerr
öve
er ett år av fågelfly
yttningen p
på område
et. Omfattn
ningen av observatio
onerna och
h
kva
aliteten på
å observationsdata b
bedömdes likväl vara tillräcklig
ga för en tillförlitlig
g
bed
dömning av
v konsekvenserna.
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Fåglars nattflyttning observ
verades intte under flyttfågelsu
f
tredningarn
na och en
n klar
ning om de
em saknas med avsee
ende på flyttstråket lä
ängs Bottniska vikens kust.
uppfattn
Det är emellertid
e
sannolikt
s
a
att fåglarna
a flyttar på mycket hö
ög höjd på
å natten, upp till
flera hundra
h
me
eter, varig
genom vin
ndkraftseta
ableringen inte med
dför betyd
dande
konsekv
venser för fåglar
f
som flyttar på natten. Attt genomförra en täcka
ande observ
vation
av en na
attflyttning är i praktik
ppat med sttora svårigh
heter.
ken förknip
Till flytttobservationer och up
ppskattning
gar av flyghöjd och a
avstånd an
nknyter allttid ett
antal felkällor bero
oende på o
observatöre
en och därrför är desssa uppgifte
er observattörens
Noggrannhe
eten av obs
servationerrna och antteckningarn
na om
subjektiva uppskatttningar. N
gen beror också
o
på hu
ur van obse
ervatören är, men und
der de inten
nsivaste dagarna
flyttning
hinner en person inte ante
eckna alla arter som observera
ats. I dess
sa fall harr man
at på att ob
bservera occh anteckna
a de arter som
s
är vikttigast för prrojektet.
fokusera
Vår- oc
ch höstflytttningens o
observationsperioder täckte my
ycket väl tidpunktern
t
na för
arternas
s huvudflyttning och
h utifrån observation
o
erna går det bra att
a
bilda sig
s
en
tillräcklig uppfattning om fågllarnas flyttn
ning genom
m området.
19 KONS
SEKVENSER
R FÖR ÖVR
RIGA ART ER
19.1

Konsekvensm
mekanism
mer
Konsekv
venserna fö
ör faunan frramträder i huvudsak på byggpla
atserna förr kraftverke
en och
vägarna
a, som dirrekta förlu ster av areal i livs
smiljön sam
mt som störningar under
anläggningstiden. Utöver förrlusten av areal i livs
smiljöerna kan det även
ä
föreko
omma
a, sekundära konse
ekvenser för
f
djurens ekologisska korridorer, som
m kan
indirekta
försämras eller till
t
och m
med brytas. Enligt erfarenhetter från Sverige medför
m
a, när de
e är i drift, relativ
vt ringa k
konsekvens
ser för djjurens
vindkrafftsparkerna
populatiionsstruktur och e kologiska korridorerr. Det m
måste doc
ck noteras
s att
djurbesttåndet i vin
ndkraftpark
kerna och deras närom
mgivning ka
an variera kraftigt.
k
Nya serv
vicevägar kan
k
orsaka hinder för mindre artter, men m
man känner till att en del
d av
djuren (bl.a. stora
a rovdjur o
och älgar) drar nytta
a av vägarrna när de
e rör sig mellan
m
öerna (s.k. korridore
effekt) (Martin m.fl.. 2010). Enligt J Helldin
H
(m
muntlig
livsmiljö
informattion 2011) kan vägarr som förbä
ättrats eller byggts fö
ör vindkrafttsparken i teorin
förorsak
ka störningar för den lokala faun
nan i och med
m
ökad trrafik, t.ex. i situatione
er när
vindkrafftverken lockar
l
be sökare tilll område
et. Enligt undersök
kningar up
ppstår
konsekv
venser förstt när dygnsstrafiken up
ppgår till fle
era hundra bilar per dag
d
(Helldin
n m.fl.
2010).
ddermöss sker
s
vid vindkraftverk
k som ligg
ger nära ku
usten,
De flestta kollisioner för flad
betydligt högre up
pp än den omkringlig
ggande terrrängen, på
å åsar och
h bergsomrråden.
0 procent av fladderm
mösskollision
nerna med vindkraftv
verk sker på hösten (R
Rydell
Över 90
m.fl. 20
012). Det är känt a
att höstflytttningen ko
oncentrerass till kuste
en och att den
försvaga
as betydligt redan 50
00 meter från
f
kustlin
njen (Ryde ll m.fl. 2012). Det saknas
fortfaran
nde data över
ö
hur m
många kollis
sioner som
m inträffar i närheten av övriga linjer
(åfåror och insjö
östränder) som styrr fladdermössen (Lim
mpens & Kapteyn 1991,
addermöss som hålle
er på att flytta
f
kan ibland
Furmankiewicz & Kucharska 2009). Fla
maskinhus (Ahlén m.fl. 2007) occh då kan kraftverken
k
n även
även vila i vindkraftverkets m
a positiva effekter fför fladderm
möss. Fenomenet ärr emellertid
d känt främst i
ha vissa
vindkrafftsparker på
å havsområ
åden.
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19.2

Utgång
gsdata och
h metoder

19.2.1 Allmänt
gångsdata om djurbe
eståndet i projektom
mrådet harr samlats in bland annat
a
från
n
Utg
milljöförvaltnin
ngens dattabas öve
er arter. Det har begärts v
viltolyckssttatistik av
v
Tra
afikverket.
Dju
uren på om
mrådet obs
serverades vid de te
errängbesök som gjo
ordes i ans
slutning tilll
fåg
gel-, fladdermus-, flygekorref
och väx
xtinventerin
ngarna 20
012 och 2013. Vid
d
terrränginventteringarna strävade
s
m
man efter attt kartlägga
a bl.a. följan
nde objekt:
 Arter som
m upptagitts i bilaga IV (a) till habitatd
direktivet ((bl.a. flyge
ekorre och
h
fladdermö
öss) och de
eras biotope
er
 Hotade arrter och derras biotope
er
 Viktiga fly
yttleder och
h ekologiska
a förbindels
ser
ciell uppm ärksamhet på arter som ärr upptagn
na i EU:s
s
I MKB:n fästes spec
bitatdirektiv
v. Habitatd
direktivets allmänna mål är att uppnå och upprä
ätthålla ettt
hab
gyn
nnsamt bev
varande förr utrotningsshotade artter.
19.2.2 Fladderm
mus
Fladdermusen
n karterade
es i projekttområdet so
ommaren 2012
2
underr 3 nätter (15.7,
(
17.7
7
h
16.8)
av
FD Thomas
Lilley från
f
Turu
un
yliopissto.
Den separata
a
och
flad
ddermusutrredningen omfattar kartläggnin
ng av omrrådena förr förökning
g, vila och
h
föd
dosök samtt andra vik
ktiga områd
den för flad
ddermöss, bl.a. hålträ
äd, bergsskrevor och
h
gam
mla byggna
ader.
Ik
karteringen strävade man
m
efter a
att ta i beak
ktande för fladdermuss viktiga jaktområden
n
eciellt i närrheten av de
d planerad
de turbinern
na. Unga och tätbevu xna skogarr lämnades
s
spe
uta
anför karte
eringen, efttersom derras betydelse för lokala fladderrmöss som
m jakt- och
h
forrtplantnings
sområden är margine
ell. Kalhyggen, och speciellt
s
de
eras kante
er, är dock
k
ktiga jaktom
mråden förr nordisk fl addermus och dessa områden strävade man
m
till attt
vik
bea
akta i karte
eringen.
Fly
yttande flad
ddermöss karteradess med hjälp av passivdetektorr under tidsperioden
n
15..8.-15.9.20
012. Terrängen inve
enterades via karta,, flygfoto och besö
ök för attt
bes
stämma vilka område
en i terrän
ngen som kan vara viktiga
v
med
d tanke på
å flyttande
e
flad
ddermöss, som t.ex. naturliga le
edlinjer elle
er samlings
splatser. I de sydostliga delarna
a
av projektom
mrådet fanns det en
n övergiven grävmas
skin, på v
vilken man
n fäste en
n
pas
ssivdetekto
or. Detekto
orns höjd var cirka 1,5 m från marky
ytan. Gräv
vmaskinens
s
om
mgivning var inte avvik
kande från omkringlig
ggande miljö och därm
med bedömdes det attt
grä
ävmaskinen
n inte skulle ha en in
nverkan på hur fladde
ermössen fflyttade i närheten av
v
den
n. Passivde
etektorn so
om använd
des var Wildlife Acoustics Song meter SM2
2BAT+ och
h
ma
aterialet analyserades med progrrammet Bio
otope SonoChiro och P
Pettersson BatSound.
Vid
d gransknin
ngen av konsekvenserrna utreddes vilka efffekter bygg
gandet och
h driften av
v
vin
ndparksprojjektet harr på kva liteten oc
ch på are
ealen av biotoperna för de
e
flad
ddermusartter som fö
örekommer i områdett. Dessutom
m utreddess djurens möjligheter
m
r
att använda eventuella
e
ekologiska korridorer som finns i vindpark
ksområdet exempelvis
e
s
förr att förfflytta sig från öve
ervintringsområden till somm
marområden
n. Utifrån
n
flad
ddermusutrredningen skapar ma
an sig en uppfattning om de fladdermus
sarter som
m
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förekom
mmer i proje
ektområdett och om områdenas betydelse ssom fortpla
antningsområden
och biottoper för olika arter.
19.2.3 Flygekorre
msten av fllygekorre i projektom
mrådet inve
enterades i maj-juni 2012 av biolog,
b
Förekom
Paavo Sallinen
S
från
n FCG Desiign och planering Ab. I skogsom
mråden som
m lämpar sig
g som
livsmiljö
öer för flyg
gekorre sök
kte man effter spillning av flyge
ekorre särskilt vid roten av
träd där flygekorrre kan byg
gga bo, vistas eller söka föda
a (särskilt gran och asp).
ppmärksam
mhet på äld
dre gran- och
o
blandsk
Specielltt fästes up
kogar samt skogsområden
som ärr belägna intill bäck
kar. Positio
onen för träd
t
med spillning, bon eller hålor
bestämd
des med GPS. Vid ter rängarbete
et beaktade
es även pottentiella bo
on för flygekorre,
exempelvis risbon
n och natu
urliga hålor. Flygekorrarnas liv
vsområden markerade
es på
arnas stru
uktur och trädbestå
åndets
kartan utifrån upphittad sspillning samt skoga
aper. Dessutom utre ddes indiv
vidernas po
otentiella rrutter och förbindelser till
egenska
andra områden.
venserna fö
ör faunan b
bedöms av biolog, FM Paavo Salliinen från FC
CG Design och
Konsekv
planerin
ng Ab.
19.3 Nulä
äge
19.3.1 Van
nliga djurarrter
Vanliga däggdjursa
arter i hela
a Österbottten är bland annat äl g, lo, räv, skogshare, fälthare, mårdhund oc
ch utter. Lo
on finns nä
ära kusten från Sydössterbotten till
t Vasareg
gionen
ottens förb
bund 2011)). På projek
ktområdet finns inga uppgifter om förekom
msten
(Österbo
av andrra däggdjurr (t.ex. varrg och björrn), kräldju
ur (t.ex. åk
kergroda) eller
e
andra arter
som upp
ptas i habitatdirektive ts bilagor II
I och IV.
19.3.2 Fladdermus
ds fladderm
musbestån
nd
Finland
I Finlan
nd har 13 fladdermu
usarter påtträffats och
h de är a
alla fridlystta med stö
öd av
naturvårdslagen (N
NVL 29 §). De hör oc
ckså till de arter som tas upp i bilaga IV (a)
(
till
abitatdirektiv. Det är fförbjudet att
a förstöra och försäm
mra de pla
atser där arrterna
EU:s ha
förökar sig och ras
star.
sarter som
m förekomm
mer i Finland är en
ndast fem allmänna.. Den
Av de fladdermus
aste utbred
dningen ha
ar den norrdiska fladd
dermusen (Eptesicus
s nilssonii),, som
nordliga
förekom
mmer upp till
t den 69 breddgrad
den. Fladde
ermössen ttrivs vanlig
gen i småskaliga
landskap med gam
mla byggna
ader och ih
håliga träd som använ
nds som da
aggömmor samt
mråden, ssåsom stränder och strand
dskogar vid
v
vatte
endrag
frodiga fångstom
n i Finland r.f.
r 2012).
(Chiroptterologiska föreningen
Lokala populationer och om
mråden so
om använd
ds av fladd
dermöss
Före de
etta MKB fa
anns det i nga säkra uppgifter om föreko
omsten av fladdermö
öss på
projekto
området.
karteringen
de
man
n
samm
manlagt
Vid
gjord
elva
fladderm
musobserva
ationer, två
å fransfladdermusobs
servationer och nio observation
o
ner av
nordisk fladdermu
us. Fladderrmusartern
na på projjektområde
et är få i förhålland
de till
p
man nord isk fladderrmus, vilke
et var
områdetts geografiska läge. Rikligast påträffade
förvänta
at eftersom
m den no rdiska flad
ddemusen är vanliga
ast i Finla
and. Vid en
e av
observationerna av fransflad
ddermus upptäckte man
m
även en unge. Vid karterringen
m
konsttatera att det trolige
en inte fin
nns förökn ingsplatserr och enda
ast få
kunde man
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födoplatser som passar den nordiska fladdermusen. Under karteringen kunde man dock
inte överstryka möjligheten att det kunde finnas ett förökningsområde för
fransfladdermus på projektområdet. Under fältbesök sommaren 2013 sökte man efter
fransfladdermus, men man gjorde inga observationer. Eftersom projektområdet inte är
en passande livsmiljö för arten drog man slutsatsen att förekomsten under
terrängbesöket 2012 troligen inte var en fransfladdermus. Efter uppföljningen av de
flyttande fladdermössen (se nästa rubrik) kunde man sedermera konstatera, att det
inte är troligt att det på projektområdet finns något förökningssamhälle heller.

Figur 19-1. På projektområdet gjorde man nio observationer av nordisk fladdermus och
två observationer av fransfladdermus. Passivdetektorn för uppföljningen av flytten var
placerad i de sydöstra delarna av projektområdet.

Flyttande fladdermöss
Under uppföljningen av flyttande fladdermöss samlades sammanlagt 121 minuter av
fladdermössobservationer. Över 90 % av observationerna var typisk jaktekolodning för
nordisk fladdermus. Den resterande andelen var enskilda observationer av Brandts
fladdermus och trollfladdermus. Av dessa anses trollfladdermusen vara en flyttande art.
Trollfladdermusen observerades fem gånger under fyra skilda nätter. Enligt
flyttutredningen är Pjelax projektområde troligen inte betydande för de flyttande
fladdermössen. Enskilda observationer av trollfladdermus är vanliga för stora delar av
landet vid tidpunkten för utredningen, speciellt vid områden invid kusten.
Observationerna som gjordes i samband med fladdermuskarteringen och uppföljningen
av flyttande fladdermöss ger inte orsak att anta att Pjelax projektområde är ett viktigt
födo-område eller att det på området finns förökningssamhällen och inte heller att
området är beläget på ett flyttstäck för flyttande fladdermöss.
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19.3.3 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 ELY-centralen fattar beslut om tillstånden med stöd av
NVL 49 § 3 mom. (Miljöministeriet 2005)
Flygekorrens utbredningsområden
I miljöministeriets uppföljningsregister över utrotningshotade organismer (UHEX) finns
det några gamla flygekorreobservationer inom projektområdet. Det enhetliga
skogsområdet som tidigare har funnits på området har troligen varit en tämligen
gynnsam livsmiljö för flygekorren. I sitt nuvarande tillstånd finns det endast lite dugliga
skogsområden för flygekorren. Under naturutredningen i maj-juni 2012 hittades
flygekorrens avföring endast på ett ställe, på Bredmossmyrans skyddsområde.
Områdets gamla granar och aspar är typiskt habitat för arten, men tyvärr är området
isolerat från närliggande habitat som en följd av kalhyggen i området. Det är dock
antagbart att flygekorrens möjligheter att upprätthålla en livsduglig population på
området ökar i framtiden då de avverkade områdenas trädbestånd växer och bildar
ekologiska korridorer mellan de äldre skogsbestånden och godtagbara livsmiljöerna.
Under fältbesöken våren och sommaren 2013 har man inte hittat tecken på flygekorre.
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Fig
gur 19-2. I skogen på bilde
en har ma
an observerat flyge
ekorre sen
nast
Avv
verkningarr intill den gamla
g
skog
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minskat flygekorrarna
as livsmiljöer.

2008..
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Det är möjligt att de
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s
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n 2012 och 2013. Dett
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l
i sk
kogs- och våtmarksd
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h i öppna gölar på
å
våttmarkerna.
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att vindkraftv
verk med tillhörande förbindels
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k
(Rydell m
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dan t.ex. sto
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ända för attt
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utnyttja vägnätet då de rör sig mellan olika revir (s.k. korridoreffekt) (Martin m.fl.
2010). De direkta konsekvenserna av anläggningen av vindkraftparken är lindriga.
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.
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. Dessa djur har till en viss grad vant
sig vid störningar från människans verksamhet på skogsbruksområden. 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. Dessa arter förekommer sällan i området. Konsekvenserna för stora
rovdjur bedöms vara lokalt obetydliga, då de större rovdjuren 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
teori förorsaka störningar för den lokala faunan i och med ökad trafik, t.ex. i situationer
när vindkraftverken lockar besökare till området. Konsekvenser för faunan uppstår
enligt undersökningar inte förrän dygnstrafiken uppgår till flera hundra bilar per dag
(Helldin m.fl. 2010). Trafikmängden kommer i detta projekt efter byggskedet att förbli
obetydlig, eftersom de besök som behövs för underhåll av kraftverken inträffar sällan.
Servicetrafikens konsekvenser för faunan bedöms därmed förbli obetydliga.
Alternativ 2:
De konsekvenser som vindkraftparken medför är liknande i alternativ 2 som i alternativ
1, förutom att konsekvenserna breds ut över ett mindre område på grund av det
mindre antalet kraftverk och servicevägar som anläggs. Då berörs även ett mindre
antal djurindivider av konsekvenserna.
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19.4.2 Arterna i habitatdirektivet
Fladdermus:
Alternativ 1:
Konsekvenserna av Pjelax vindkraftpark bedöms vara mycket små för de lokala och
flyttande fladdermusarterna.
Resultaten av fladdermuskarteringen och uppföljningen av flyttande fladdermus stöder
varandra vid bedömningen att Pjelax projektområde inte är betydande för det lokala
eller det flyttande fladdermusbeståndet. Servicevägarna som byggs i samband med
uppförandet av vindkraftparken kan ha en splittrande effekt på såväl födo-områden
som förflyttningsrutterna. Skogsbilnätverket på Pjelax projektområde är relativt
extensivt och fladdermössen använder vägarna för födosökning och förflyttning. Då
man vid planeringen av vindkraftverkens placering har utnyttjat det befintliga
skogsbilnätverket till stor grad kan man minska på de splittrande konsekvenserna nya
vägar orsakar (Lilley, 2012 & 2014). 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. Nordisk
fladdermus och trollfladdermus som högriskarter eftersom de ibland jagar på hög höjd i
det fria luftrummet. Enligt undersökningar som utförts utomlands har man observerat
att vindkraftsparker på intensiva skogsbruksområden bara medför begränsade
konsekvenser för fladdermusen i jämförelse t.ex. med konsekvenserna av skogsbruket
(Rydell m.fl. 2012).
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.
Det finns vid det här skedet endast lite information om flyttande fladdermusarter och
flyttens intensitet i Finland. Under uppföljningen observerade man endast en
fladdermusart som anses flytta och även om projektområdet är beläget i närheten av
kusten går det inte något betydande flyttsträck genom projektområdet. På området
finns inte heller några passande samlingsplatser eller födoplatser för de flyttande
fladdermössen. Därmed bedöms vindkraftparken inte orsaka några konsekvenser för
det flyttande fladdermusbeståndet. Som hjälp för att orientera sig under flyttningen
utnyttjar fladdermössen landmärken och linjer som kan urskiljas i terrängen såsom
vattendrag, höga åsar, kalhyggen och stora vägar. På Pjelax projektområde finns det
inte dylika linjer som stöder och riktar flyttande fladdermöss.
Alternativ 2:
I likhet med alternativ 1 anses konsekvenserna för de lokala och flyttande
fladdermusarterna vara lindriga. Konsekvenserna är lite mindre än i alternativ 1,
eftersom den sydvästra delen av Pjelax projektområde inte byggs. I de sydvästra
delarna av projektområdet är nätverket av skogsbilvägar inte lika välutbyggt i nuläget,
vilket innebär att mängden nya servicevägar som byggs även är mindre i alternativ 2.
Detta har en mindre splittrande effekt på möjliga livsmiljöer. Ett mindre antal kraftverk
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medför teoretiskt en mindre kollisionsrisk och en mindre kollisionsdödlighet för
flyttande eller jagande fladdermöss.
Flygekorre:
Alternativ 1:
Konsekvenserna av Pjelax vindkraftpark för flygekorren bedöms vara små i alternativ 1.
Kraftverken byggplatser eller nya servicevägar har inte placerats på flygekorrarnas
utbredningsområde eller på områden som kan vara lämpliga som flyekorrens
livsmiljöer. Därmed kommer projektet inte att orsaka olägenheter för populationen som
lever på projektområdet. Det västra utbredningsområdet för flygekorre på
projektområdet är beläget i närheten av kraftverken nr. 12, 14 och 15 och det östra
utbredningsområdet för flygekorre är beläget i närheten av kraftverken nr. 29 och 30.
Avstånden mellan objekten och kraftverken varierar mellan 297 m och 410m (Figur
19-3).
Genom det östra utbredningsområdet går en befintlig skogsväg som skall förbättras till
serviceväg. Eftersom det genom området redan finns en befintlig skogsbilväg kommer
förstärkningen av vägen att medföra att avståndet som flygekorren måste ta sig över
breddas lite, men det kommer inte att ha en betydande inverkan på flygekorrens
möjligheter att röra sig mellan olika livsmiljöer. Under optimala förhållanden seglar
flygekorren lätt en sträcka på närmare hundra meter (Miljöministeriet 2010).
Även om projektet genomförs kommer det att finnas tillräckliga trädbevuxna
förbindelser mellan flygekorrens fortplantnings- och rastområden samt andra
livsmiljöer. Byggområdenas karaktär på Pjelax projektområde är i huvudsak yngre
ekonomiskog samt befintliga kalhyggen som inte är lämpande för flygekorren. Därmed
kommer inte heller vindkraftparken att i en betydande mån splittra flygekorrens
möjliga utbredningsområden.
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Figur
19-3.
Flygekorrens
utbredningsområden
som
har
konstaterats
i
naturinventeringarna. På projektområdet finns två utbredningsområden. Genom det
ena området går en befintlig skogsbilväg som skall förbättras i samband med
anläggningen av vindkraftparken.

Alternativ 2:
I alternativ 2 är konsekvenserna av vindkraftparken liknande som i alternativ 1, men
lindrigare. Kring det västra utbredningsområdet finns det i alternativ 2 endast 2
kraftverk och avstånden mellan utbredningsområdet och närmast befintliga kraftverket
är 320 m. För det östra utbredningsområdet är konsekvenserna desamma, eftersom
kraftverken och servicevägarna i alternativ 1 och 2 är belägna på samma ställen.
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det och om fortplantni ngs- och vilo-områdena för
atdirektivett. Det är möjligt
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Tabell 20-1.
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20.3 Nuläge
20.3.1 Nattura 2000
ektområdett finns ett Naturaomrråde och i näromgivn
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På proje
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områden (Figur 20-1).
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området är skyddet av värdefulla arter och naturtyper som upptagits i Europeiska
Unionens habitatdirektiv (SCI). På området har man även enlig Naturablanketten
påträffat tretåig hackspett (Picoides tridactylus) och tjäder (Tetrao urogallus).
Tabell 20-2. Naturtyperna i habitatdirektivet som förekommer på Bredmossmyran.
Naturtyperna i habitatdirektivet (* prioriterad naturtyp)
Boreala naturskogar*

Area (ha)
14,9 ha

Lundar

8,1 ha

Trädbevuxna myrar

4,1 ha

Närpes skärgård (FI0800135)
Väster om projektområdet finns ett Naturaområde vid namnet Närpes skärgård.
Området omfattar ett skärgårds- och havsområde med en areal på cirka 11 828 hektar
som sträcker sig från norr och sydost om Kaskö ända till kusten utanför Korsholm.
Största delen av området i Närpes skärgård hör till strandskyddsprogrammet. Avsikten
med området är skyddet av värdefulla arter och naturtyper som upptagits i Europeiska
Unionens habitatdirektiv (SCI) och fågelarter i fågeldirektivets bilaga I (SPA).
Naturaområdet Närpes skärgård omfattar stora öar och småskaliga skärgårdsområden
såsom Kaldonskär, Grytskäret och en del av Harvungön. Området har ett värdefullt
fågelbestånd och representerar en unik landskapstyp.
Av det stora Naturaområdet är delen som upptar Pjelaxfjärdens ända det som är
beläget närmast projektområdet, på cirka 2 km avstånd. Andra närliggande
delområden är Svartön, som är belägen på över 5 km avstånd mot sydväst. De övriga
delområdena av Naturaområdet Närpes skärgård är belägna på över 11 km avstånd.
Pohjoislahden metsä (FI0800154)
Naturaområdet Pohjoislahden metsä ligger på lite över sex kilometers avstånd sydväst
om projektområdet i Kristinestad. Naturaområdet omfattar ett skogsområde som
gränsar till den grunda havsviken öster om Kristinestad centrum. Största delen av
området består av boreala naturskogar. Avsikten med området är skyddet av värdefulla
arter och naturtyper som upptagits i Europeiska Unionens habitatdirektiv (SCI). På
området har påträffats småfläckig sumphöna.
Kristinestads skärgård (FI0800134)
Naturaområdet Kristinestads skärgård ligger som närmast på över sex och en halv
kilometer sydväst om Pjelax projektområde. Skärgården utgörs av många och till
största delen små, trädlösa skär och holmar samt klippiga öar med glest trädbestånd.
På många holmar finns representativa strandängar, med rik flora och ett stort bestånd
av häckande fåglar. Avsikten med området är skyddet av värdefulla arter och
naturtyper som upptagits i Europeiska Unionens habitatdirektiv (SCI) och fågelarter i
fågeldirektivets bilaga I (SPA).
Området har skyddats till 3 % med privata skyddsområden. Eftersom projektet inte kan
ha några konsekvenser för naturtyperna på Natura 2000-området har de lämnats bort
ur bedömningen.
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Tegelbruksbacken (FI0800140)
Naturaområdet Tegelbruksbacken ligger som närmast cirka 6,5 kilometer söder om
projektområdet. Tegelbruksbacken är ett mångsidigt, vitt område som bildar ett viktigt
kulturlandskap. Området präglas av bl.a. öppna åkerlandskap och ängar samt av
näringsrika löv- och blandskogar. Områdets häckande fågelbestånd är mångsidigt.
Avsikten med området är skyddet av värdefulla arter och naturtyper som upptagits i
Europeiska Unionens habitatdirektiv (SCI).
Eftersom projektet inte kan ha några konsekvenser för naturtyperna på Natura 2000området har de lämnats bort ur bedömningen.
Lålby åkrar (FI0800162) och Bötombergen (FI0800077) är belägna på precis
över 10 km från projektområdet. Lålby åkrar är ett viktigt vilo-område för flyttande
fåglar och är skyddat på basen av fågel- och habitatdirektivet. Bötombergen är
skyddade på basen av habitatdirektivet.

Figur 20-1. Skyddsområden på och i närheten av projektområdet. (OIVA 2013)

Naturabehovsprövning
I behovsprövningen av Naturabedömningen har utretts huruvida det planerade
vindkraftsprojektet i sig eller i samverkan med andra projekt i kringliggande områden
försvagar skyddsgrunderna för Natura-områdena Bredmossmyran, Närpes skärgård,
Pohjoislahden metsä, Kristinestads skärgård, Tegelbruksbacken, Lålby åkrar,
Bötombergen eller de naturvärden på basis av vilka områdena införlivades med
Finlands nätverk Natura 2000 i sådan utsträckning att tröskeln till den egentliga
Naturabedömningen enligt 65 § i naturvårdslagen överskrids. En försvagning av de
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naturtyper som nämns i bilaga I till habitatdirektivet och av naturvärden för de arters
del som nämns i bilaga II kan vara betydande om:






Skyddsgraden av den art eller naturtyp som ska skyddas inte är gynnsam efter att
projektet har genomförts.
Förhållandena i området förändras till följd av projektet eller planen så att
förekomst och förökning av arter eller livsmiljöer i området inte är möjlig på lång
sikt.
Projektet väsentligt försvagar riklig förekomst av ett bestånd som ska skyddas.
Särdragen för en naturtyp förstörs eller delvis försvinner till följd av projektet.
Särdragen förstörs eller arter som ska skyddas helt och hållet försvinner från
området.

Kontaktmyndigheten ELY-centralen i Södra Österbotten fattar det slutgiltiga beslutet
om huruvida behovsprövningen för Natura-bedömningen är tillräcklig och om en
Natura-bedömning ska tillämpas eller inte.
20.3.2 Naturskyddsområden
På projektområdet finns fem privata naturskyddsområden, Bredmossmyran 1-5.
Det finns 14 naturskyddsområden på privat mark på under tio kilometers avstånd från
projektområdet. De privata naturskyddsområdena är till största delen även
Naturaområden. (OIVA 2013)
Tabell 20-3. Naturskyddsområden som finns på under tio kilometers avstånd från
projektområdet (OIVA 2013).

Namn

Kod

Bredmossen
Bredmossmyran 1
Bredmossmyran 2
Långmossen
Svartön
Norrberget 1
Norrberget 3

YSA200988
YSA202577
YSA202578
YSA206318
YSA201795
YSA201040

Areal (ha)
73,8
4,4
8,6
10,1
2,1
1
3,2

Bredmossmyran 4

YSA201149
YSA202712

Bredmossmyran 5

YSA203246

3,7

Kristiinankaupungin luodot 1
Norrberget 2

YSA102464
YSA201041

20,3
2,8

Bredmossmyran 3

YSA202584

4,3

Kristinestads skärgård och Pjelaxfjärden

YSA206010

54,9

Pjelax skärgård

YSA206267

3,8

2,7

20.3.3 Objekt som hör till skyddsprogrammet för urskogar
Objektet Bredmossmyran som är beläget i mitten av Pjelax projektområde hör till
skyddsprogrammet för urskogar. Området är cirka 21 hektar stort och hör till
Naturaområdet Bredmossmyran.
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projekto
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kraftverken och tillhörande konstruktioner har man strävat till att så väl som möjligt
dra nytta av de synergieffekter som uppstått genom skogsbruket i området. Genom att
rikta byggnationen till områden som skogsbruket redan starkt har format kan man
minska de negativa konsekvenserna som byggnation i området i teorin kan orsaka
naturvärdena. De befintliga förflyttningskorridorerna för flygekorre kommer inte att
ytterligare försvagas som följd av anläggningen. Tjäder är en art som förekommer på
projketområdet även om man inte observerade deras spelplatser på Natura 2000området. De konsekvenser som kn antas uppstå för tjädern av vindkraftparkens
anläggning kommer troligen att täckas av de konsekvenser som uppstår för arten som
följd av skogsbruket. Kollisionsrisken för den tretåiga hackspetten bedöms vara mycket
liten, eftersom arten inte flyger på kollisionshöjder.
I Naturabehovsprövningen (bilaga 9) har man antagit att de energiproduktionsformer
som skulle utnyttjas ifall vindkraftparken inte skulle anläggas vore baserat på trädeller torvproduktion. I detta fall skulle konsekvenserna för Natura-området
Bredmossmyran vara betydligt mer omfattande än de konskekvenser som kan antas
uppkomma som följd av vindkraftparkens anläggning.
Projektområdet är beläget på så långt avstånd från Naturaområdena Närpes skärgård
och Kristinestads skärgård att inga konsekvenser bedöms uppstå för naturtyper eller
växt- och däggdjursarter som anges i skyddsgrunderna för Naturaområdet. Eftersom
utbredningen och representativiteten av de naturtyper som förekommer i
Naturaområdet enligt gjorda bedömningar inte kommer att förändras, kommer inte
heller helheten av Naturaområdet enligt bedömningen att påverkas av några
signifikanta konsekvenser.
En stor del av de kriteriefågelarter som förekommer på Naturaområdena Närpes
skärgård och Kristinestads skärgård är arter som är bundna till skärgården eller havet
och rör sig inte till eller flyttar inte över projektområdet. En del av kriteriearterna är
stannfåglar som inte i större utbredning antas röra sig till projektområdet under
häckningsperioden. Då man beaktar de häckande fåglarnas ekologi samt avståndet
mellan vindkraftsparken och Naturaområdena samt flyttfågelrutterna bedöms
majoriteten av de häckande och flyttande kriteriearterna inte utsättas för betydande
konsekvenser av Pjelax vindkraftpark.
Potentiella konsekvenser kan uppstå för de flyttfågelarterna som häckar eller samlas på
Naturaområdet och minst delvis flyttar i närheten av projektområdet. För dem kan
vindkraftparken utgöra ett hinder på flyttstråket eller påverka populationerna på
Naturaområdena genom kollisionsdödlighet. Risken för kollision med rotorbladen har
tidigare ansetts vara ökad speciellt för gäss, svanar och tranor, som även observerades
under flyttobservationerna vid projektområdet. I naturabedömningen för etapplan 2
konstaterar man att området Långmarken skulle orsaka betydande risker för fåglar
under flyttningstiden och speciellt för sångsvanar, gäss och tranor. På grund av
områdets stora areal beräknades Långmarken vara området med störst risk för
kollisioner. Riskerna gällde även för rovfåglarna havsörn och fjällvråk och mest
problematisk konstaterade man att de västra delarna av området närmast kusten är. I
naturabedömningen rekommenderar man att områdets förminskning i väster ger bättre
förutsättningar för såväl havsörn som det flyttande fågelbeståndet.
Enligt ny forskning väjer dock den absolut största delen av fåglarna för vindkraftverk.
Om en fågel flyger genom de roterande rotorbladen på ett vindkraftverk innebär det
inte i sig en dödlig utgång, utan de flesta fåglar klarar sig oskadda. För att
konsekvensen för Natura-området skulle vara betydande, borde den arten eller de
arternas, vars skydd är som grund för området, population förminska betydande på
området och förr eller senare försvinna från området. Eftersom kollisioner med
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kraftverken
främst
är
sällsynta
engångshändelser,
bedömer
man
att
kollisionsdödligheten inte orsakar betydande konsekvenser på populationsnivå för
någon art. Vindkraftparken bedöms inte orsaka konsekvenser för fåglarnas livsmiljöer
på Naturaområdena Närpes skärgård och Kristinestads skärgård. Det finns dock en
teoretisk möjlighet att alternativ 1 kan orsaka en högre kollisionsdödlighet i enlighet
med naturabedömningen för etapplan 2 eftersom krafverken är fler och de är placerade
längre västerut. I alternativ 1 är kraftverken i de västra delarna av området även
placerade längre västerut än området som har markerats i etapplan 2 och därmed
bedömts i naturabedömningen för planen. Ifall kollisionsdödlighet riktas mot just de
individer som häckar och vilar på Naturaområdena är det dock mycket troligt att
populationerna utökas med individer ytterom området ifrån. Därmed skulle
vindkraftparken inte påverka förekomsten av arter på Naturaområdet.
Lålby åkrar är ett av de viktigaste vilo- och födområdena i Finland för gäss.
Konsekvenserna är små för de fågelarter som flyttar via området både direkt och
indirekt. Det bedöms inte orsakas konsekvenser för områdets skyddsstatus på lång
eller kort sikt. De möjliga, men små, indirekta konsekvenserna som kan uppstå för
områdena Lålby åkrar och Kristinestads skärgård baseras på sammantagna
konsekvenser som kan uppstå för det flyttande fågelbeståndet (se kapitel 25.9).
Naturaområdena Tegelbruksbacken och Pohjoislahden metsä är skyddade på
basen av habitatdirektivet. Eftersom avståndet till skyddsområdena är över 6 kilometer
bedöms det vara så långt att inga konsekvenser för utbredningen och
representativiteten av naturtyperna på områdena kan orsakas av vindkraftparken.
Alternativ 1 bedöms helhetsmässigt inte orsaka betydande skadliga konsekvenser för
Naturanätverket. De konsekvenser som orsakas populationerna på lång sikt är högst
lindriga. Den möjliga hindereffekt som kan uppstå av vindkraftverk är liten för Pjelax
vindkraftparks del, eftersom flytten i närheten av projektområdet har sin tyngdpunkt
utanför projektområdet eller flyger som en mycket bred front. Vindkraftparkens
formation beaktar det flyttande fågelbeståndet i området. I övrigt bedöms alternativ 1
inte orsaka konsekvenser för de i Naturaområdenas skyddsgrunder nämnda
naturtypers
utbredning
eller
representativitet,
djurarternas
förekomst
på
Naturaområdena, deras gynnsamma skyddsnivå eller Naturaområdenas helhet.
Alternativ 2
I alternativ 2 är konsekvenserna för Naturaområdet Bredmossmyran motsvarande som
i alternativ 1, eftersom kraftverken i närheten av skyddsområdet har placerats på
samma platser.
I alternativ 2 har man, jämfört med alternativ 1, plockat bort 7 st kraftverk som är
belägna på den västra delen av området Långmarken. Genom detta möjliggör man en
över 2 km bred öppning för fåglarnas flyttstråk mellan Svalskulla och Pjelax
vindkraftpark, samt möjliggör en större skyddszon till havsörnsboet som är beläget
väster om riksväg 8. Havsörnen har enligt observationer sitt födo-område väster om
projektområdet, och därmed bedöms det skyddsområde som uppstår vara tillräckligt,
då örnens flygriktningar inte riktas mot projektområdet. Fiskgjuseboet inom området
Långmarken, som man i naturabedömningen för etapplan 2 har bedömt ödeläggas vid
vindkraftparkens anläggning, har vid naturinventeringarna konstaterats vara mänskligt
byggt och inte passande för fiskgjusen att häcka i. Därmed bedöms vindkraftparken
inte orsaka konsekvenser för arten.
I alternativ 2 bedöms kollisionsrisken för de fågelarter som i naturabedömningen för
etapplan 2 ansetts utgöra riskgrupper vara mindre, och därmed inte medföra några
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signifikanta skadliga
s
konsekvense r för de i Naturaomrrådenas sky
yddsgrunde
er nämnda
a
u
eller repre
et, djur- och
o
fågelarrternas förekomst på
å
natturtypers utbredning
esentativite
Natturaområde
ena, deras gynnsamm
ma skyddsnivå eller Na
aturaområd
denas helhe
et.
20.4.2 Skyddsområden och
h skyddsprrogram
Altternativ 1
De privata sk
kyddsområd
den samt sskyddsprogram som är
ä belägna inom proje
ektområdett
är belägna i samband med Naturra 2000-om
mråden och
h konsekve
enserna ha
ar bedömts
s
an. Skydds
sområdena är belägn a utanför byggnadså
åtgärderna och därme
ed orsakas
s
ova
inte
e betydand
de konsekv
venser för dem. Eta
ableringen av vindkra
aftsparken anses inte
e
förrändra vatte
enbalansen
n i jordmån
nen på natu
urskyddsom
mrådena elller utgöra någon fara
a
n eller naturtyper som
m utgör skyd
ddsgrund fö
ör områden
na.
förr vegetation
Ettt skyddspro
ogram för fågelvatten
f
n, Pjelaxfjärdens ända
a, är beläg
get cirka 2 km västerr
om
m projektom
mrådet. Målet med skyddsprogrammen för fågelv
vatten är att
a
bevara
a
om
mrådena i så naturenligt skick
k som möjjligt. Vindk
kraftparken
n är beläg
gen på ettt
tillrräckligt avs
stånd för att
a det inte
e skall upp
pstå förändringar för skyddsomrrådet i sig.
Om
mrådet hö
ör även till
t
Natura
a 2000-om
mrådet Närpes skä
ärgård och möjliga
a
kollisionsriske
er för fåglarna som rö
ör sig i om
mrådet har bedömts ov
ekvenserna
a
van. Konse
n vara lokalt måttliga för flyttfåg
glarna som flyttar i närheten av p
projektomrrådet. Dock
k
kan
bed
döms inte etablering
gen av vin
ndkraftpark
ken ha be
etydande k
konsekvens
ser för de
e
gru
under på vilka skyddso
området ärr grundat.
Pje
elax vindkra
aftpark är beläget
b
på över 10 km
m avstånd från ett om
mråde som är skyddatt
via strandskyddsprogram
mmet och h
har inga konsekvenser för objekttet.
Altternativ 2
I alternativ 2 är konsek
kvenserna fför skyddso
områdena motsvarand
m
de som i allternativ 1,,
grammet fför fågelva
atten. I alternativ 2 är konse
ekvenserna
a
förrutom för skyddsprog
drigare, efttersom man har beak
ktat en stö
örre fågelko
orridor vid projekten Svalskulla
a
lind
och
h Pjelax och därmed finns
f
det b
bättre möjligheter för det flyttan de fågelbes
ståndet attt
väjja.
20.5
5 Lindring av konsek
kvenserna
a
uppstå för skyddsområdena i p
Kon
nsekvenserr som möjligen kan u
projektets närhet
n
kan
n
lind
dras bl.a. genom attt lämna e
en tillräckllig fågelko
orridor melllan vindkrraftprojekt,,
spe
eciellt i de västra de
elarna av o
området. Konsekvens
K
ser för sky
yddsområde
en som ärr
bellägna inom projek
ktområdet kan lind
dras geno
om att i god tid
d planera
a
förrsiktighetsåtgärder vid
d byggnatio
on i närhete
en av skydd
dsområdena
a.
20.6 Osäkerhe
etsfaktore
er i bedöm
mningen
Vid
d naturabe
edömningen
n som upp
pgjorts förr etapplan 2 har m
man konstaterat flera
a
osä
äkerhetsfak
ktorer. Naturabedöm
mningen fö
ör etapplan
n 2 base
erades på tillgänglig
g
info
ormation om fågelb
beståndet och inga särskilda tilläggsuttredningar gjordes i
terrrängen. Dä
ärför fanns
s det relatiivt litet em
mpiriskt observationsm
material. Den
D
bristen
n
ers
sattes delv
vis med teoretiska
t
modeller. Utredningen utgick ifrån upp
pgifter om
m
Natturaområde
enas
fågelbestånd
a.
Uppgiffterna
på
å
på
Nattura-datablanketterna
bla
anketterna bygger dock på obse
ervationer på 1990-talet. Seda n dess harr det skettt
sto
ora förändrringar i många
m
arte
ers förekomst. Det finns även
n osäkerhetsfaktorerr
förrknippade med
m
de teorretiska mod
dellerna som har anvä
änts i naturrabedömnin
ngen. Olika
a
gelarter harr även olika
a väjningsb
beteenden som
s
i verklligheten va
arierar mycket. Det ärr
fåg
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också sv
vårt att bed
döma gränssen för bettydande kon
nsekvenserr för ett Na
aturaområde. Vid
naturabedömninge
en för etap
pplan 2 ha
ar konsekve
enserna an
nsetts vara
a betydand
de om
abbas av en
n dödlighet på minst 10
1 % per årr.
populatiionen enligtt modelleri ngarna dra
För de
en utförda
a Naturab
behovspröv
vningens del härrö
ör de mest
m
betyd
dande
osäkerhetsfaktorerrna till de olika arterrnas rörelse
er och bete
eende på Naturaområ
N
ådena
ärheten av vindkraftp
parken. De flesta arter är på ba sen av sin ekologi oc
ch sitt
och i nä
beteend
de bundna till sådana livsmiljöerr som det inte i betyd
dande mån förekomm
mer på
projekto
området. Det
D är dock
k mycket sv
vårt att ku
unna förutsse hur dess
sa fåglar ekologi
eller betteende förä
ändras i frm
matiden. Vindkraftparrken kan uttgöra ett störande ele
ement
för vissa
a fågelarte
er och därm
med kan det
d
minska deras före
ekomst på området. Detta
förminsk
kar dock äv
ven arterna
as kollisions
smöjlighete
er.
21 KONS
SEKVENSER
R FÖR BER
RGGRUND OCH JORD
DMÅN
21.1 Kon
nsekvensm
mekanisme
er
Projekte
ets direkta
a konsekve
enser för jordmånen
n och berrggrunden uppstår under
anläggningsskedett och gälle
er byggpla
atserna förr de konsstruktioner som kräv
vs för
s
vind
dkraftverk, servicevägar och elsta
vindkrafftsparken, såsom
ation.
När kraftverkens fundamentt byggs av
vlägsnas jordmateriale
et på ett område
o
me
ed en
er på cirka 25 meter. Grävdjupe
et beror på vilken fun damenttyp som väljs samt
diamete
på jordm
månens ege
enskaper, ttill exempel dess bärig
ghet. Om m
man antar att
a fundame
entets
diamete
er är 25 meter
m
och grävdjupe
et 2 meter,, behöver cirka 1 000 m3 jord
d per
kraftverrk avlägsnas. Om jo
ordmaterialet som avlägsnas
a
kan använ
ndas vid andra
byggobjjekt beror på dess ge
eotekniska egenskaper, vilka fra
amkommer i samband
d med
mer ingå
ående forts
satta underrsökningar vid varje byggplats.
På vind
dparksområ
ådet måstte man bygga
b
nya
a vägar o
och istånd
dsätta befiintliga
skogsbillvägar så att
a de lämp
par sig förr tunga och
h breda tra
ansporter. I samband
d med
anläggningen av vägar
v
avläg snas växtliighet och lö
ösa ytskiktt från vägområdet, va
arefter
områdett fylls med byggmaterrial.
Eftersom
m projektom
mrådet ligg
ger under 80
8 m.ö.h. är det möjlig
gt att det förekomme
f
r sura
sulfatjorrdar på om
mrådet. Surra sulfatjorrdar föreko
ommer läng
gs med Fin
nlands kus
st inåt
mot landet längs med den liinjen som i forna tide
er uppgjortt kusten tilll Litorina havet.
h
p
åde är i sin
n helhet be
eläget inom
m denna ku
ustremsa. Sura
S
sulfatjjordar
Pjelax projektområ
är jorda
ar där det har bildatss svalvelsyrra, som vid
d markarbe
eten kan komma
k
i ko
ontakt
med syre och ors
saka försurrning och urlakning av
a metalle
er. Det kan
n ha en ne
egativ
vens för jorrdmånen occh ytvattnets kvalitet.
konsekv
21.2 Utgångsdata och metoder
Konsekv
venserna för jordm
o
bergg
grunden u
under an
nläggningen
n av
månen och
vindkrafftsparken bedöms
b
av en expert som konsekvenser a
av markberredningsåtg
gärder
utifrån en
e beskrivn
ning av de vägar som
m behövs fö
ör projektett och av ko
onstruktion
nernas
fundame
ent. Utredn
ningen av k
konsekvens
serna underr driften om
mfattar eventuella risk
ker för
oljeläcka
age från se
ervicemaskiiner.
Projekto
områdets
jordmån
och
berggrund
utredde
es
utifrå
ån
Geolo
ogiska
forsknin
ngscentralens geograffiska informationsma
aterial (GT K 2013a & GTK 20
013b).
Uppgifte
erna om to
opografin e rhölls i höjjdmateriale
et i Lantmä
äteriverkets
s terrängda
atabas
(Lantmä
äteriverket 2013) och
h jordytans
s former modellerade
m
es utifrån höjdkurvorr med
program
mmet ArcGIIS.
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I k
konsekvensbedömning
gen har gra
anskats möjjliga konse
ekvenser av
v
jordmånen och
o
vattend
dragen som finns i projektom
mrådet och
h
nsekvenserrna av sura
a sulfatjord
dar för vatttendragen har därförr
Kon
me
ed berggrun
nd och jord
dmån. Upp
pgifterna om
m sura sulfatjordarna
a
forrskningscen
ntralens (20
014) databa
as.

sura sulfa
atjordar förr
i dess omgivning.
o
bedömts i samband
d
erhölls i Geologiska
a

nsekvenserrna för berg
ggrund och
h jordmån bedöms
b
av planerare,, FM Kristin
na Salomaa
a
Kon
från FCG Desiign och planering Ab.
21.3
3 Nuläge
21.3.1 Berggrun
nd
Vin
ndparksomrrådet hör till
t den sve
ekofenniska
a skifferzon
nen i Österrbotten, som uppstod
d
förr cirka 1 900 miljo
oner år se
edan. Berg
ggrunden på projek
ktområdet består av
v
glim
mmergnejs
s som är en metamorrfos bergarrt. Genom projektomrrådes mellersta delarr
gårr ytterligare
e en interm
mediär meta
avulkanitåd
dra i sydväs
stlig-nordosstlig riktnin
ng. På flera
a
stä
ällen på pro
ojektområde
et finns dett små områ
åden av kala berg. (GT
TK 2013a)
21.3.2 Jordmån
ste jordartten som ttäcker berrggrunden i Österbo
otten är morän.
m
På
å
Den vanligas
ojektområdet är den vanligaste
v
jjordarten blandade
b
fra
aktioner av
v sten. I de
e sydöstliga
a
pro
dellarna av Pjjelax proje
ektområde finns mind
dre bergsom
mråden occh i nordos
st finns ettt
om
mråde där jo
ordmånen består av g
grovkorning
g jordart. Myrmarkern
M
na i morän
nmarkernas
s
sän
nkor bestårr av torv oc
ch de är till största delen utdikad
de.
Geologiska fo
orskningsce
entralen (G
GTK) har in
nlett karterringen av ssura sulfattjordar och
h
ort en preliminär tolkning av var det på
p kusten kan finnass dessa jo
ordar. Den
n
gjo
pre
eliminära to
olkningen är
ä gjord i en
n skala på 1:1 000 00
00, vilket be
etyder att den inte ärr
så noggrann för en gran
nskning på lokal nivå.. Den prelim
minära tolk
kningen harr uppgjorts
s
nom att granska jord
dmåns-, b erggrunds--, torv-, oc
ch höjddatta samt ge
eofysikalisk
k
gen
datta. Enligt den pre
eliminära ttolkiningen som up
ppgjorts p
på GTK har
h
Pjelax
x
pro
ojektområde klassats som ett o mråde därr det finns en myckett liten chan
ns att sura
a
sulfatjordar skulle föreko
omma. (GT
TK 2014)
21.3.3 Topograffi
Markytans hö
öjd på proje
ektområdett varierar mellan
m
27 meter
m
och 6
62,5 meter över havett
e områdena
a finns i de
e nordvästrra delarna av projekttområdet. I
(m ö.h.). De lågläntaste
mänhet stig
ger terrängen på proje
ektområdett mot öst.
allm
21.4
4 Konsekv
venser av vindkrafts
v
sparken
Vin
ndkraftpark
kens konsek
kvenser förr jord- och berggrunde
en anses va
ara små.
På vindparkso
området finns inga v
värdefulla eller
e
skyddade bergso
e
objektt
områden eller
varrs jordmån
n bör skydd
das, vilka sskulle kunn
na utsättas
s för konse
ekvenser. Möjligheten
M
n
att det förek
kommer su
ura sulfatjo
ordar på projektområ
p
ådet är en
nligt den preliminära
p
a
tolk
kningen som gjorts på
å GTK myccket osanno
olik (Figur 21-1).
2
Därm
med är det osannoliktt
att det underr markarbeten på om rådet orsakas negativ
va konsekv
venser för jordmånen
n
elle
er vattendrragen geno
om försurn
ning eller urlakning av
a metalle
er. Vid de geologiska
a
und
dersökningarna som utförs i sa
amband med
m
detaljplaneringen av vindkrraftverkens
s
pla
acering kan
n man även
n noggrann
nare unders
söka föreko
omsten av sura sulfattjordar och
h
bea
akta resulta
aten vid ma
arkarbetena
a.
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Figur 21
1-1. Föreko
omsten av s
sura sulfattjordar på projektomr
p
rådet. Proje
ektområdett har i
huvudsa
ak klassats som att de
et finns en mycket lit
ten sannolik
khet för förekomst av
v sura
sulfatjorrdar. (GTK 2014)

På basen av terrän
ngbesök so mmaren 20
013 vid byg
ggplatserna
a kommer fundament
f
en att
vitationsfun
ndament. Gravitations
G
sfundamen
nt kräver inte
i
omfatttande
byggas som grav
ningsarbeten, vilken g
gör den ne
egativa konsekvensen liten. Kon
nsekvensern
na för
sprängn
jord- oc
ch berggrun
nden bedöm
ms vara irrreversibla, men efterssom glimme
ergnejs är en av
de vanligaste bergarterna i S kandinavien är de neg
gativa konssekvenserna små.
nläggningen
n, dvs. när vindkraftsparken är i drift, orsa
akas inga konsekvens
k
ser för
Efter an
jordmån
nen och be
erggrunden och därförr anses konsekvenserrna vara kortvariga. Under
servicen
n av kraftv
verken han
nteras mas
skinolja och andra k
kemikalier, men riske
en för
oljeläcka
age är obe
etydlig. Kon
nsekvenserna för jord- och berg
ggrunden anses vara lokala
eftersom
m de gränsa
as till proje
ektområdet och de om
mråden som
m blir uppby
yggda.
21.5 Lind
dring av konsekven
k
serna
Vindkrafftsparkens konsekven
nser för jorrd- och berrggrunden har minimerats geno
om att
utnyttja områdets befintliga vägnät i mån
m
av möjlighet. Närr kraftverks
sleverantörren till
ets väljs är det dock
k skäl att optimera vindkraftspa
v
arkens tek
kniska lösningar,
projekte
t.ex. genom servic
cevägarnas och vindkrraftverkens noggranna
a placeringar.
21.6 Osä
äkerhetsfa
aktorer i bedömning
gen
edför för jordmånen
Storleke
en av de konsekven
nser som vindkraftsparken me
n och
berggrunden bero
or specielltt på det valda
v
anläg
ggningssätttet, som väljs
v
utifrå
ån de
ska undersökningarn
na. Jordmå
ånen och berggrun
nden på vindkraftve
v
erkens
geologis
anläggningsplatserr har ännu inte noggrant utretts. Vindkrafftverksleve
erantören är
ä inte
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och planering Ab
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bes
stämd, vilk
ket betyderr att konse
ekvenserna
a för bygga
andet av fu
undamenten inte kan
n
dettaljplaneras
s detta skede.
22 KONSEKVE
K
ENSER FÖR
R YT- OCH GRUNDVA
ATTEN
22.1
1 Konsekv
vensmekan
nismer
I a
anslutning till
t byggandet av vin dkraftverke
ens fundam
ment, väga
ar och jordkablar kan
n
ind
direkta oläg
genheter för ytvattnen
n förorsaka
as i närligga
ande områd
den. Avlägs
snandet av
v
ytjo
orden unde
er byggarbe
etet ökar ti llfälligt erosionen av den
d
schakta
ade jorden,, vilket kan
n
öka
a avrinningen och sed
dimentbelasstningen i vattendrage
v
en.
Eftersom det inte finns grundvatte
enområden på projekttområdet e
eller i dess närhet, ärr
aftsparkenss konsekven
nser för gru
undvatteno
områden är lindriga.
dett sannolikt att vindkra
22.2
2 Utgångsd
data och metoder
m
Vin
ndkraftpark
kens konse
ekvenser fför yt- oc
ch grundva
attnet har utvärdera
ats utifrån
n
karrtmaterial och uppgiffter som få
fås från miljöförvaltningens miljjöinformatiionssystem
m
(miljöförvaltningens kartttjänst Herttta 2013).
samband med
m
naturutredninga
ar utreddes
s mera no
oggrant ifa
all på omrrådet finns
s
I s
sm
måvatten so
om är värde
efulla i natu
urvårdshän
nseende elle
er ur fiskerriekonomisk
k synpunktt
elle
er småvatten som är skyddade med stöd av vattenlagen. Karttläggningen
n av källorr
gjo
ordes i sam
mband me
ed utrednin
ngen av befintliga
b
uppgifter
u
o
om grundvattnet och
h
terrrängbesök i samband med naturrutredninga
ar.
Om
mfattningen
n av de pla
anerade grä
ävarbetena
a (vindkrafttverkens fu
undament, jordkablarr
och
h
servicevägar)
har
dokumentterats
och
o
ko nsekvenserrna
förr
gru
undvattenfö
örhållanden
na
har
specificera
ats.
Det material
som
används
i
vin
ndkraftverke
ens konstruktioner in
nnehåller in
nga skadlig
ga kompone
enter som löser sig i
vattten, och fö
ör deras de
el utfördes ingen gran
nskning. Riskerna i an
nslutning till bränslen
n
och
h eventuella andra ke
emikalier ssom använd
ds på arbetsmaskinerrna bedöms separat i
avs
snittet om miljörisker..
Kon
dvattnet be
edöms av planerare, FM Kristina Salomaa
a
nsekvenserrna för yt- och grund
från FCG Desiign och planering Ab.
22.3
3 Nuläge
22.3.1 Ytvatten
Pje
elax projektområde ligger nä
ästan i sin
s
helhett på huv
vudavrinnin
ngsområdett
Botttenvikens kustområd
de (83). De
e syd- och sydostliga delarna av
v området är belägna
a
på Teuvanjok
ki huvudavrrinningsom
mråde (38). Till de norra delarna
a är områd
det belägett
på Västerbäck
kens avrinn
ningsområd
de (83.089)). Västerbäckens avrin
nningsområ
åde är i sin
n
hellhet cirka 4 698 ha stort,
s
varav
v projektom
mrådet upp
ptar cirka 6
645 ha (13
3,7 %). På
å
avrrinningsområdet finns
s två mindrre småvatte
en vars sam
mmanlagda
a storlek ärr under 0,5
5
hek
ktar. Intill dem
d
finns det
d även ettt flertal va
attengroparr. Genom p
projektområ
ådets norra
a
dellar rinner Lappnäsbäc
L
cken i nord
dostlig-sydv
västlig riktn
ning. Bäcke
en byts till Kvarnbäck
k
väs
ster om riksväg
r
8 och före
enas ytterligare med
d Västerbä
äcken som
m har sin
n
utlo
oppspunkt i Klobben. På de delarna av projekttområdet som är beläget
b
på
å
Väs
sterbäckens avrinning
gsområde ffinns Gropmossen, Slåttmossen
n, Lappnäsmyran och
h
Rottmossen, som
s
alla ha
ar dikats. I de sydostliga delarna
a av avrinn
ningsområdet finns en
n
outtdikad mos
sse, Bredmossen. Bre
edmossen har
h
vid natturinventer ingarna kla
assats som
m
natturskyddsm
mässigt värdefullt. Om
mrådet som
m i naturinv
venteringen
n har avgrä
änsats som
m
FCG Design och plan
nering Ab
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värdefulllt är i sin helhet 33,2 ha stort, varrav 60 % finns på
å Västerbäckens
avrinnin
ngsområde. Områden omkring mossen
m
har dikats.
Projekto
området är till de öst ra delarna beläget på
å Molnås av
vrinningsom
mråde (38..004).
Område
et är i sin helhet
h
ca 3 280 ha sto
ort och projektområde
et upptar ca
c 245 ha, d.v.s.
13,4 %.
%
De sy
ydostliga delarna (3,35
(
ha, d.v.s. 1
10 %) av
v Bredmo
ossens
natursky
yddsmässig
gt värdefu lla objekt är belägn
na på Moln
nås avrinn
ningsområde. På
projekto
området fin
nns en outd
dikad mosse, Svartträsket, som är 6,2 ha stort.
s
De sy
ydliga
delarna av projekttområdet ä r belägna på
p Teuvajo
oki nedre av
vrinningsom
mråde (38..001).
Avrinnin
ngsområdett är 4 292
2 ha stort, varav projektomr
p
rådet uppttar 117 ha
a. På
avrinnin
ngsområdett finns förrsumpad mark,
m
men
n marken har dikatts extensiv
vt för
skogsbrukets beho
ov.
ellersta dele
en av proje
ektområdett är belägen på mella
anområdet 83V088, so
om är
Den me
3 621 ha stort. Pro
ojektområd et upptar 535
5
ha, d.v
v.s. ca 15 %
%. På avrinningsområdenas
ns 30 % av
v Bredmoss
smyrans na
aturskyddssmässigt vä
ärdefulla om
mråde
mellanområde finn
o
delar av
v Änkmo
ossen, som
m även de har klassats som
samt outdikade
natursky
yddsmässig
gt värdefu lla. Ca 10
0 ha av Änkmossen
ns outdika
ade delar har i
naturutrredningen klassats
k
so
om värdefulla, medan större dela
ar av moss
sen har dik
kats. I
övrigt finns det även dikade
e områden
n vid Bredm
mossmyran
n i de centtrala delarna av
områdett.
Sydbottens kustreg
gion (96.51
1) ligger vä
äster om prrojektområ det (MTK 2013).
2
Öste
er och
m Pjelax prrojektområd
de rinner Tjöck
T
å, som
m har sin u
utloppspunk
kt i Norrifjärden i
söder om
Kristines
stad. Ån är
ä som nä
ärmast pro
ojektområdet i österr på cirka 3,8 kilom
meters
avstånd. Ytterligarre rinner Nä
ärpes å som
m närmast på över fe
em kilometers avstånd
d från
ksområdet.. Ån mynn
nar ut i Knåpfjärden. Avstånde
et till Storträsket, so
om är
vindpark
beläget sydväster om planeri ngsområde
et, är cirka 2,5 kilometter. (MTK 2013)
2
Enligt Skogscentra
S
alen finns d
det på Pjelax projekttområde ettt objekt som skydda
ats på
basen av
a Skogslagen 10§ o
och en ann
nan övrig värdefull
v
liv
åda objektten är
vsmiljö. Bå
bäckar. På proje
ektområdet finns ing
ga kända småvatte n som är värdefulla ur
fiskeriek
konomisk synpunkt.
22.3.2 Gru
undvatten
dess omedelbara närrhet finns inga grundvattenområden
På projektområdet eller i d
2
(OIVA 2013).
De grun
ndvattenom
mrådena so
om är belägna som närmast
n
prrojektområdet är Vitb
berget
(105450
04 I-klass), Kankaan mäki A (1054552 I-klass), Kan
nkaanmäki B (10545
552 Iklass) och
o
Storåse
en (10287 52 I-klass). Vitberge
et ligger öv
ver en kilo
ometer norrr om
projekto
området, Kankaanmäk
K
c
fem k
kilometers avstånd no
ordost
ki A och B finns på cirka
om projektområdet och Isom
mäki grundv
vattenområde är beläg
get på cirka
a fem kilom
meters
m projektom
mrådet.
avstånd sydost om
ojektområde
et finns
På pro
grundva
atten (Herttta 2013).

inga

nnar,
brun

vattentäkter

eller

obse
ervationsrör

för

22.4 Kon
nsekvense
er av vindk
kraftspark
ken
22.4.1 Ytv
vatten
k
ser för ytvattnet bedöm
ms vara sm
må.
Vindkrafftparkens konsekvens
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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.
Det har inte placerats kraftverk eller servicevägar på objekten som i naturinventeringen
har klassats som naturskyddsmässigt värdefulla. Det kraftverket som har placerats
närmast objektet Bredmossen är nr. 27. Servicevägarna till kraftverken i närheten av
Bredmossen är befintliga skogsvägar som förstärks, vilket inte i betydande mån orsakar
förändringar för ytvattenavrinningen i närheten av mossen. Bredmossen omges av
utdikade områden. Svartträsket är även en outdikad mosse. Intill det avgränsade
området har man planerat kraftverk nr 30. Till kraftverket byggs en ny serviceväg.
Området kring Svartträsket är utdikat och servicevägarna följer vid mån av möjlighet
dikens riktningar. Placeringen av kraftverket bedöms inte orsaka betydande
konsekvenser för vattenhushållningen i Svartträsket. I båda alternativen har det
placerats kraftverk på samma platser i närheten av objekten, vilket betyder att
konsekvenserna för ytvattnen är de samma i båda alternativen (Figur 22-1).

Figur 22-1. Naturskyddsmässigt värdefulla objekten Bredmossen och Svartträsket i de
östra delarna av projektområdet.

I de sydvästra delarna av projektområdet finns Änkmossen, som till sina centrala delar
inte har dikats och därmed även klassas som naturskyddsmässigt värdefullt. Kraftverk
nr 6 har placerats norr om objektet på ett avstånd av ca 175 meter. Servicevägen till
kraftverket är en befintlig skogsbilväg som förstärks. Änkmossen har dikats extensivt i
mossens omgivning, vilket betyder att vattenhushållningen för mossen påverkats
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kraftigt av utdikningen, och uppförandet av vindkraftverken inte kommer att orsaka
betydande konsekvenser för vattenhushållningen i Änkmossen. I alternativ 2 har det
placerats kraftverk endast norr och öster om objektet, medan det i alternativ 1 har
placerats kraftverk även väster och söder om objektet. Därmed är konsekvenserna små
för både alternativ 1 och 2, men konsekvenserna i alternativ 2 är ännu lindrigare
eftersom mängden kraftverk är färre (Figur 22-2).

Figur 22-2. De outdikade delarna av Änkmossen har vid naturinventeringarna klassats
som ett naturskyddsmässigt värdefullt objekt.

Kraftverken, uppställningsytorna, elstationen och servicevägarna förändrar tidigare
absorberande ytor till ogenomträngliga på projektområdet. I förhållande till
avrinningsområdenas areal är dock förminskningen mycket marginell.
Tabell
22-1.
Förminskningen
av
avrinningsområdenas helhetsareal.

Avrinnings-område

Avrinningsområdets
areal (ha)

Västerbäcken
Molnås
Teuvajoki nedre
Mellanområde

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

4
3
4
3

698
280
292
621

genomträngbara

ytor

i

förhållande

till

Areal för
uppställningsytor, servicevägar
och intern
elöverföring alt 1
(ha)

Areal för
uppställningsytor, servicevägar
och intern
elöverföring alt 2
(ha)

Förminskning av
genomträngbara
ytor (%)
Alt 1 / Alt 2

18,2
7,6
7,3
11,5

17,2
7,6
8,6

0,39 / 0,37
0,23/ 0,23
0,17 / 0,32 / 0,24
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Vid
d den fortsatta planeringen ko
ommer ma
an att bea
akta avrinn
ningsriktnin
ngarna vid
d
Bre
edmossen, Svartträsk
ket och Än
nkmossen och
o
vid be
ehov bygga
a vägtrummor underr
serrvicevägarn
na. Genom att bygga vägtrumm
mor under vägarna ka
an man förhindra attt
byg
ggnationen förändrar avrinningssriktningarna intill de
e skyddsvä
ärda objektten. Underr
serrvicen av kraftverken hantteras mas
skinolja och
o
andra
a kemikalier, men
n
kon
nsekvenserrna för vatttendragen a
av underhå
ållet anses vara
v
obetyd
dliga och lo
okala.
22.4.2 Grundvatten
a grundvatttenområde
en på proje
ektområdet. Vindkrafttsparken be
edöms inte
e
Det finns inga
edföra kons
sekvenser för
f grundva
attenområdena.
me
Ris
sken för oljeläckage
o
eller and ra kemikalier från kraftverken
k
n under se
ervicen tilll
gru
undvattenområdena bedöms
b
intte orsaka konsekvens
k
ser, efterso
om de mängder som
m
han
nteras är sm
må och åtg
gärderna in riktas inte på grundva
attenområd
dena.
Bea
aktande krraftverkens avstånd tiill möjliga hushållsvat
h
ttenbrunna r samt karraktären av
v
byg
ggnadsåtgä
ärderna är det osanno
olikt att de
et skulle orsakas konssekvenser för möjliga
a
hus
shållsvatten
nbrunnar i projektomrrådet eller i dess näro
omgivning.
22.5
5 Lindring av konsek
kvenserna
a
Vin
ndkraftsparkens konse
ekvenser fö
ör yt- och grundvatte
en kan i by
yggnadsske
edet lindras
s
gen
nom att op
ptimera vind
dkraftspark
kens tekniska lösninga
ar, t.ex. ge
enom servic
cevägarnas
s
och
h vindkrafftverkens noggranna placering
gar samt med val av deras
s optimala
a
anlläggningssä
ätt.
Kon
nsekvenserrna för ytv
vatten kan
n i anläggn
ningskedet minimera s genom att söndra
a
jordytan i min
nsta mån, speciellt
s
i n ärheten av
v vattendrag
g.
22.6
6 Osäkerhe
etsfaktore
er i bedöm
mningen
av
parttikelPro
ojektets
k
konsekvens
ser
för
ytvattnet består närmast
och
h
närringsämnes
sbelastning som på va
attendragen
n. Avrinningens mäng
gd påverkarr väsentligtt
på belastning
gens storle
ek. Väderl eksförhålla
andena und
der anlägg
gningstiden
n kan inte
e
förrutses, vilke
et försvårarr bedömnin
ngen av belastningens
s storlek.
staka brunn
nar i projek
ktområdetss näromgivn
ning har intte karteratss.
Ens
23 KONSEKVE
K
ENSER FÖR
R LUFTKVA
ALITETEN OCH KLIM
MATET
23.1
1 Konsekv
vensmekan
nismer
Under anlägg
gningen av vindkraftssparken och under underhållsarrbetena ger fordonen
n
h arbetsma
askinerna upphov till u
utsläpp i luften. När det är torrt,, sprids små mängderr
och
dam
mm i luften
n från vindk
kraftsparke
ens byggnads- och serrvicevägar i anslutning till dessa
a
arb
beten.
Pro
ojektets me
er betydan
nde konsek
kvenser för klimatet gäller ene
ergiprodukttionssättet,,
som
m är så go
ott som uts
släppsfritt. Energi som
m har prod
ducerats m
med vindkra
aft minskarr
uts
släpp, av exempelvis
e
koldioxid o
och svaveloxid, som skulle upp
pstå om mo
otsvarande
e
ene
ergimängd producera
ades med ett fossilt bränsle. Å andra sid
dan måste
e man ta i
bea
aktande att vindkraftproduktion en är bero
oende av viinden och därigenom är ojämn.
Förr att jämna ut den ojämna
o
en ergiproduk
ktionen beh
hövs så ka
allad reglerrkraft, som
m
må
åste produc
ceras med en annan energiform
m. Formen för produk
ktionen av reglerkraftt
bes
stäms enlig
gt den aktuella rådand
de situation
nen på elma
arknaden.
FCG Design och plan
nering Ab
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01 Vasa
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23.2 Utgångsdata och metoder
Vid bed
dömningen av vilka konsekvenser de olik
ka alternattiven för anläggninge
a
en av
vindkrafftsparken medför
m
för luftkvalitetten och klimatet har man beräk
knat hur mycket
m
utsläpp produktion
nen av mo
otsvarande mängd el med någo
on annan produktionsform
t
Klimatk
konsekvens
serna anges
s som årlig a koldioxid
dutsläpp som blir
skulle ge upphov till.
kligade då vindparksp
v
rojektet ge
enomförs.
oförverk
Konsekv
venserna av en öknin
ng av vindk
kraften för minskninge
en av utslä
äpp i elsystemet
beror på
å vilken produktion v
vindkraften ersätter. I de samno
ordiska fors
skningsprojjekten
har man
n utifrån sim
muleringarn
na av elsys
stemet konstaterat attt vindkrafte
en i det nordiska
produktionssystem
met och en
nligt prissä
ättningsmek
kanismerna
a på NordEls elmark
knad i
h
ersätter kolkond
densat och i andra ha
and elprodu
uktion som
m grundar sig
s på
första hand
naturgas. Enligt de
essa grunde
er har man
n för koldiox
xid beräkna
at en utsläp
ppskoefficie
ent på
n/GWh (Ho
olttinen 200
04). Samm
ma beräkningssätt til lämpas också av IEA
A och
680 ton
Europeis
ska kommissionen v id uppskatttningen av
v hur storr CO2-mins
skning som
m kan
uppnås med hjälp av vindkrafft.
ömningen används
a
occkså andra utsläpp som
m uppstår v
vid förbränning av fos
ssila
Vid bedö
bränslen
n, såsom kv
väveoxid (N
NOx), svaveldioxid (SO2) och pa
artiklar.
Tabell
23-1.
Uttsläppskoe
efficienter
sminskning
garna.
utsläpps
Utsläpps
skomponent

som

har

använts
s

vid

beräkningen
n

av

Utsläppsko
oefficienter kg/MWh
k
el

Koldioxid (CO2)

680

Kväveoxid
der (NOx)

0,70

Svaveldio
oxid (SO2)

1,06

Partiklar

0,04

ets konsekv
venser för l uftkvalitete
en och klim
matet bedöm
ms av proje
ektchef, ing
genjör
Projekte
Hans Va
adbäck från
n FCG Desig
gn och plan
nering Ab.
23.3 Nuläge
23.3.1 Klim
matförändrring
Klimatfö
örändringarr är långsik
ktiga föränd
dringar i de
et globala e
eller lokala klimatet till följd
av bland
d annat olika faktorerr som rikta
ar sig mot jordklotet
j
((till exemp
pel förändringar i
solstråln
ningen eller jordens rörelsebana etc.). Med klimatfförändring avses num
mera i
regel de
en snabba globala u
uppvärmnin
ngen, som beror på mänsklig verksamhe
et och
orsakas av de ökan
nde haltern
na av växth
husgaser i atmosfären
a
sgaser
. Exempel på växthus
är kold
dioxid (CO2), metan
n (CH4), dikväveoxid (N2O) och fluork
kolväten (HFC),
(
perfluorrkolväten (PFC)
(
och svavelhexafluorid (SF6). Väx
xthusgaserrna orsaka
ar en
uppvärm
mning av klimatet
k
ge
enom att de har negativ inverrkan på möjlighetern
m
na för
solens värmestråln
v
ning att läm
mna atmosffären och åttervända ti ll rymden.
Man förrsöker stävja den klim
matförändring som be
eror på mä
änsklig verrksamhet genom
g
olika uts
släppsbegränsningar samt klima
at- och ene
ergipolitiska
a program.. Till exempel är
målet för Finlan
nds nation
nella enerrgi- och klimatstrattegi att ytterligare öka
ningen av
v förnyba ra energiikällor och dessa energikällors ande
el av
användn
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och planering Ab
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ene
ergiförbruk
kningen. Vid
d sidan av energibesp
paring är de
etta ett av de viktigas
ste medlen
n
förr att uppnå de finländska klimat målen. Anv
vändningen
n av förnyb
bara energikällor ökarr
inte
e koldioxidutsläppen.
Ene
ergiprodukttionen gerr i Finland
d upphov till cirka 65
6 procent av alla utsläpp
u
av
v
väx
xthusgaser och cirka 80
8 procent av koldiox
xidutsläppen
n. Koldioxid
d har störstt betydelse
e
av de växthusgaser som
m producerras av män
nniskan. De
ess andel a
av klimatförändringen
n
harr uppskatta
ats uppgå till cirka 6
60 procent. Förändrin
ngar i enerrgiproduktionen intarr
således en nyckelpositi
n
on när m an söker efter meto
oder för attt minska utsläppen.
släppen från energ
giproduktio
onen kan minskas genom att man
n minskarr
Uts
ene
ergiförbruk
kningen och
h ökar de utsläppsfrria energikä
ällornas an
ndel av pro
oduktionen
n
elle
er andelen energikällo
or som enda
ast ger upp
phov till små utsläpp.
23.3.2 Det lokalla klimatet
Pro
ojektområdet är beläget i den sydboreala
a klimatzon
nen vid Össterbottens
s kust, därr
hav
vet inverka
ar stort på områdets klimat. Årrets medelttemperaturr är cirka 3–4
3
°C och
h
den
n typiska re
egnmängde
en är 500–5
550 millime
eter. (Meteorologiska institutet 2013)
2
Vin
ndförhålland
dena på pro
ojektområd
det beskrivs
s i kapitel 4.1.
4
23.4
4 Konsekv
venser av vindkrafts
v
sparken
Attt vindparks
sprojektet genomförs
g
skulle få relativt positiva konse
ekvenser fö
ör klimatet,,
efte
ersom pro
ojektet min
nskar de k
koldioxidutsläpp som skulle upp
pstå om motsvarande
e
ene
ergimängd i enlighet med nollaltternativet (=”projekte
(
et genomfö
örs inte, mo
otsvarande
e
mä
ängd energi producera
as på anna
at sätt”) pro
oducerades
s på traditio
onellt sätt med fossiltt
brä
änsle. I nollalternative
et skulle de
e koldioxidu
utsläpp som
m elprodukttionen ger upphov tilll
att uppgå till cirka 146 880 ton o
om året i jämförelse
j
med att p
projektet genomförs i
enllighet med alternativ 1. Om man
n beslutar sig
s för att enbart
e
bygg
ga en vindk
kraftspark i
enllighet med alternativ 2 skulle de positiva efffekterna på klimatet v
vara mindrre.
Om
m vindpark
ksprojektet inte gen omförs ko
ommer de positiva e
effekter i fråga om
m
koldioxidutslä
äppen som inte realise
eras i det här projekte
et, troligtviss att ersätttas med ettt
nat vindparrksprojekt på annat h
håll. Det är nämligen sannolikt
s
a tt den tota
ala effekten
n
ann
i Fiinland oberroende av det här pro
ojektet kom
mmer att öka till 2 50
00 MW i enlighet med
d
de nationella målsättningarna. Därrmed kan den positiva konsekven
nsen inte klassas som
m
irre
eversibel oc
ch den sam
mmantagna nationella konsekven
nsen bedöm
ms vara liten
n.
Utö
över de min
nskade kold
dioxidutsläp
ppen komm
mer vindparrksprojekte
et även att minska
uts
släppen av kväveoxide
er, svaveldiioxid och partiklar.
Tab
bell 23-2. Utsläpp fr
rån den errsättande elproduktio
e
onen som u
undviks om
m de olika
a
alte
ernativen för
f
vindkrafftsparken g
genomförs (t/a = ton per år).
Förklaring

Alternativ 1

Alternativ
v2

146
6 880

127 300
0

NO
Ox t/a

152
1

131

SO
O2 t/a

229
2

199

8

7

Koldioxid, CO2 t/a

Parrtiklar t/a
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23.5 Lind
dring av konsekven
k
serna
Om vind
dparkprojektet genom
mförs bildas
s betydand
de positiva konsekven
nser för klimatet
och därfför finns de
et inga skäl att vidta liindrande eller förebyg
ggande åtgä
ärder.
23.6 Osä
äkerhetsfa
aktorer i bedömning
gen
Den
g
genomsnitt
tligt
råda
ande
elp
produktions
sstrukturen
n
vid
vindkraftve
v
erkens
ibruktag
gandetid eller underr deras 25
5-åriga användningsttid är svårt att deffiniera
noggran
nt. Det är
ä
möjligt att användningen av fossiila bränsle
en, med höga
utsläpps
skoefficientter, minsk
kar som bränsle för
f
energiiproduktion
nen genom
m en
gemensam europe
eisk skatte
estyrning. Då
D kan man inte an
nta att vindkraften endast
e
oducerad m
med naturga
as och kolko
ondens.
ersätterr energi pro
24 ÖVRIG
GA KONSE
EKVENSER
R
24.1 Kon
nsekvense
er av flyghinderljuse
en
Flyghind
derljusen placeras
p
på
å toppen av
a tornet och
o
ska sy
ynas i varje riktning. Från
markniv
vå kan ljusen obserrveras inom
m de omrråden där den högs
sta punkte
en på
vindkrafftverkets to
orn syns, i huvudsak nattetid.
n
Dä
ärför kan sy
synlighetsom
mrådet bed
dömas
vara nästan lika sttort som fö
ör vindkraftverken. Ko
onsekvense
erna av fly
yghinderljus
sen är
etydande un
nder nätterr med låga moln, då ljjuset reflek
kteras från molnen ne
er mot
mest be
marken. Konsekve
enserna rikttar sig i huvudsak mo
ot landskap
pet och de lokala invånarna
pleva ljusen
n som störrande, i sy
ynnerhet nä
är driften a
av vindkrafftsparken inleds.
kan upp
Vid dimm
migt eller disigt
d
väderr är konsek
kvenserna betydligt
b
m indre, efterrsom ljusen
n syns
dåligt. Konsekven
K
serna av fflyghinderljjusen har bedömts sseparat i kapitel
k
15,, som
behandlar landskap
pskonsekve
enserna.
24.2 Kon
nsekvense
er för nyttjjandet av naturtillgå
ångarna
Projekte
ets konsekv
venser för u
utnyttjande
et av naturtillgångar h
har bedömtts i kapitel 9 och
11, som
m en del av
v bedömnin
ngen av konsekvenserrna för män
nniskorna och
o
närings
slivet,
eftersom
m de viktiga
aste naturttillgångarna
a som kan utnyttjas
u
i området biildar grunden för
utnyttjandet av om
mrådet för rrekreation (bärplockning, svamp
pplockning och
o jakt). Vidare
V
ktet påverk
kar bergstäk
ktområdet i projektom
mrådet.
bedöms hur projek
24.3 Kon
nsekvense
er efter nedläggning
g
Konsekv
venserna av
v att verkssamheten vid
v vindkrafftsparken lä
äggs ner ärr av samma
a slag
som i anläggnings
a
sskedet. N
När energip
produktione
en har upp
phört rivs kraftverken
n och
onödiga konstruktiioner för el överföringe
en, vilket ger
g upphov till bland annat
a
buller- och
n läggs ner
n
och k
konstruktionerna rivs
s har
trafikkonsekvenserr. Att verrksamheten
ättningseffe
ekter, som indirekt stöder
s
den ekonomis ka situatio
onen i regiionen.
sysselsä
Efter attt verksamh
heten har u pphört kan vindparkområdet tass i bruk av markägarna.
Landska
apet i området återstä
älls också när
n kraftverrken rivs, ssåvida det inte har intträffat
betydan
nde förändrringar i om
mrådet und
der projekttets livscyk
kel. När ve
erksamhete
en vid
vindkrafftparken up
pphör minsk
kar produk
ktionen av förnybar
f
en
nergi i Finland.
Att jord
dkablarna lämnas
l
kva
ar i marke
en minskarr de direkt
kta konsekv
venserna av
a att
verksam
mheten lägg
gs ner. Dett frigörs ing
ga skadliga ämnen i j ordmånen från de ma
aterial
som används i ka
ablarna. De
e vägar so
om har byg
ggts och isståndsatts på området för
ompletterarr det nuvarande vägn
nätet och k
kan använd
das av dem
m som
vindkrafftparken ko
rör sig på
p områdett även efterr att verksa
amheten ha
ar lagts nerr.
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Me
erparten av
v de matterial som används i vindkraftsparkens konstrukttioner kan
n
eranvändas
s. Ett vind
dkraftverk består i huvudsak
h
av betong
g, stål och
h järn. Av
v
åte
vin
ndkraftverke
ets massa består 90
0 procent av
a den gju
utna beton
ngen i fundamenten,,
me
edan cirka 88
8 procent av tornet b
består av stål.
s
Enligt en uppskatttning kan 84 procentt
av materialett i vindkrafftverken åtteranvändas, och cirk
ka 80 proce
ent kan användas förr
att bygga ett nytt krafftverk. Den
ch kolfibera
armerade p
n glas- oc
plast som används i
rottorbladen är de enda
e
dela
arna för vilka dett inte fin
nns någon lämplig
g
åte
ervinningste
eknik.
Eko
onomiskt sett
s
är det inte så lö
önsamt attt återvinna vindkraftv
verken att det skulle
e
täc
cka kostna
aderna förr nedläggn
ningen, men återvin
nningen m
minskar de
e negativa
a
milljökonsekve
enserna under hela livscykeln och har även en positiv inverkan på
å
ene
ergibalanse
en.
25 SAMVERKA
S
AN MED AN
NDRA PRO
OJEKT
25.1 Beaktand
de av andrra projekt,, program och plane
er i MKB-fö
örfarande
et
Vid
d ett miljö
ökonsekven
nsbedömni ngsförfaran
nde skall man enlig
gt MKB-förordningen
n
(26
68/1999, 11
1 §) prese
entera uppg
gifter om hur
h
det pro
ojekt som bedöms anknyter tilll
and
dra projektt. I projektområdet, i dess närrhet och öv
ver hela Fiinland pågår projekt,,
pro
ogram och planer som
m på någott sätt ankn
nyter till prrojektet och
b
vid
d
h de ska beaktas
pla
aneringen av
a Pjelax vindkraftsp
park. Ankn
nytingen mellan
m
detta
a projekt och andra
a
påg
gående elle
er planerade projektt, program och plane
er handlarr i det närrmaste om
m
hurruvida and
dra projek
kt, program
m och pla
aner kan förorsaka
f
större kon
nsekvenserr
tills
sammans än
ä som enskilda proje kt.
Ned
dan har de
d viktigas
ste till dettta projektt anknutna
a projekt, undersökn
ningar och
h
pro
ogram sammanställts.. Eftersom vindparksp
projektet i Pjelax
P
huvu
udsakligen kan orsaka
a
bettydande sa
ammanlagd
da konsekv
venser tillsammans med andrra vindkrafftsparker i
närrområdet, har man huvudsaklig
h
gen koncen
ntrerat sig på de vind
dkraftsproje
ekt som ärr
und
der planering i regione
en.
25.2
2 Vindkrafftparker i drift
d
i näro
omgivning
gen
Ino
om en rad
die på cirrka 20 killometer frrån planom
mrådet finn
ns tre aktörer med
d
vin
ndkraftverk i drift. Ab
b Öskata V
Vind Närpe
es har ett 750 kW v
vindkraftverk i drift i
Öskata fiskeh
hamn i Näm
mpnäs by i Närpes. Kraftverkett är beläge
et cirka 13
3 kilometerr
erket blev färdigt
f
år 1999. PVO IInnopower Oy har tre
e
norrdväst om planområdet. Kraftve
vin
ndkraftverk i drift syd
dväst om K
Kristinestad
d. Vindkrafttverken be
estår av tre
e kraftverk
k
me
ed en effek
kt på 1 MW styck. Kra
aftverken har
h varit i drift
d
sedan 2004. Priv
vatpersonerr
(Pe
ettumäen mylly
m
Oy) äger
ä
ett vin
ndkraftverk, Pettumäe
en mylly, i drift i Teuv
va i Perälä.
Kra
aftverkets effekt är 2,5
2
MW occh avstånde
et till Pjela
ax planomrråde är cirka 12 km.
(Fin
kraftföreningen r.f. 2013a)
nska Vindk
25.3
3 Vindkrafftsparker som
s
plane
eras i näro
omgivningen
De mest väsentliga pro
ojekteten m
med tanke på Pjelax vindkraftssprojekt är Svalskulla
a
vin
ndkraftspark
k och Böle vindkrafts park som även
ä
drivs eller plane
eras av VindIn. Därtilll
grä
änsar Pjela
ax projekto
område i sy
yd till projjektet Kristinestad N orr som planeras av
v
Triv
ventus och
h Svalskulla vindkraft
ftsprojekt gränsar
g
till projektet Gamla Nä
ärpesvägen
n
vilk
ket planeras av Innopower Oy.
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25.3.1 Svalskulla vindkraftspark
Svalskulla vindkraftspark är under byggnation och kommer att tas i drift under år 2014.
Vindkraftsparken består av fem kraftverk och byggs med Vestas V112 och vars navhöjd
är 124 meter och en totalhöjd således ca 180 meter. I sammantagna
konsekvensbedömningen beräknas kraftverkens käll-ljud till 106 dB(A).
25.3.2 Böle vindkraftspark
Böle vindkraftspark är under planering och planläggningstillstånd beviljats av Närpes
stad. Fältundersökningar görs under vår-sommar 2014. Vindkraftsparken består i
nuvarande
planeringssituation
av
30
vindkraftsverk.
I
sammantagna
konsekvensbedömningen har använts kraftverksmodellen Vestas V126 med en
rotordiameter 126 m och navhöjd 137 m samt käll-ljud 107,5 dB(A).
25.3.3 Kristinestad Norr
Kristinestad Norr vindkraftspark drivs av Triventus Wind Power AB och projektet är i
MKB-beskrivningsfas. VindIn och Triventus har samarbetat kring placeringar av
vindkraftsverken i de olika närliggande projekten och i nuvarande planeringssituation
består projektet av 26 vindkraftsverk. I sammantagna konsekvensbedömningen har
använts som kraftverksmodell Vestas V126 med rotordiameter 126 m och navhöjd 137
m samt käll-ljud 107,5 dB(A).
25.3.4 Gamla Närpesvägen
Förslag till delgeneralplan för Gamla Närpesvägens vindkraftspark har uppgjorts och
varit framlagt till påseende under tiden 24.2-24.3.2014. Enligt planen har Innopower
Oy som mål att bygga sex vindkraftverk på planeområdet. I sammantagna
konsekvensbedömningen har använts som kraftverksmodell Gamesa G128 med
rotordiameter 128 m och navhöjd 160 m samt käll-ljud 107,5 dB(A).
25.3.5 Övriga vindkraftsparker
Flera vindkraftsparker planeras i Österbotten. Planeringsskedena är i olika stadier.
Enligt Finska vindkraftföreningen r.f. (2013b) och projektörers hemsidor finns ett stort
antal vindkraftprojekt under planering inom en radie på cirka 20 kilometer från Pjelax
vindkraftspark. I kännedom finns minst följande vindkraftsparker under planering:
VindIn Ab Oy planerar en vindkraftspark i Kalax, Närpes stad. MKB-processen pågår
som bäst och enligt största projektalternativ skulle parken bestå av 33 vindkraftsverk.
Avståndet till Pjelax vindkraftspark är ca 14 km.
SABA Wind Oy Ab planerar en mindre vidkraftpark i Ståbacka, Närpes stad. Parken
ämnas bestå av 3-4 vindkraftverk och avståndet till Pjelax vindkraftspark är ca 6 km.
O2 Finland Oy planerar en vindkraftspark i Dagsmark, Lappfjärd. Projektet genomgår
även en MKB-process för tillfället och enligt projektalternativen skulle parken bestå av
56-67 vindkraftsverk. Inom samma planområde har även Suomen Hyötytuuli Oy gjort
markarrenden för upprättande av fem vindkraftsverk som går under projektnamnet
”Penik”.
O2 Finland Oy planerar en vindkraftspark i Bötom kommun. Projektet ”Perkkiö”
planeras bestå av 9 vindkraftsverk.
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O2 Finland Oy planerar en vindkraftspark i Bötom och Storå kommun. Inom
planområdet ”Rajamäenkylä” planeras 80-120 vindkraftsverk.
Innopower Oy planerar också tre vindkraftsparker i närheten av Pjelax planområde.
Förutom projektet Gamla Närpesvägen finns ett projektområde i närheten till
kolkraftverket och även en offshore-vindkraftspark vid Kristinestad och Närpes kust,
cirka 12 kilometer sydväst om planområdet. Offshoreparken består av 73 kraftverk och
har en sammansatt effekt av 230-400 MW.
GreenPower Finland Oy planerar upprätta 2-3 vindkraftverk i Kaskö. Kraftverken är
belägna cirka 7 kilometer från Pjelax vindkraftspark och har en sammansatt effekt på
6-9 MW.
Öskata Vind Ab planerar ett vindkraftverk intill det befintliga vindkraftverket i
Nämpnäs i Närpes, cirka 12 kilometer nordväst om Pjelax planområde. Kraftverkets
effekt är 1 MW.
EPV Tuulivoima planerar vindkraftsparker på två ställen i närregionen av Pjelax
vindkraftspark planområde. I Teuva, på 18 kilometers avstånd från Pjelax planområde,
planeras Teuva vindkraftspark (Paskoonharju) som består av 20 vindkraftverk och har
en sammansatt effekt på 40-100 MW. Företaget planerar upprätta 28 vindkraftverk
(sammanlagd effekt 56-140 MW) i Norrskogen i Närpes på 20 kilometers avstånd.
Prokon Wind Energy Finland Oy planerar att bygga en vindkraftspark på området
Hedet-Björkliden i Övermark-Rangsby i Närpes. Antalet kraftverk på området blir
sammanlagt 28 kraftverk, med en total kapacitet på cirka 84 MW. Avståndet till Pjelax
planområde är cirka 18 km norrut.
VindIn Ab Oy planerar ytterligare en vindkraftspark med 12-23 kraftverk i Pörtom.
Vindkraftsparkens totala kapacitet skulle uppgå till 40-80 MW. Avståndet till Pjelax
vindkraftpark skulle vara över 35 kilometer.
Utöver dessa projekt finns det enligt lokala kontakter också andra projektutvecklare på
området. Än så länge är dock placeringen av och mer ingående uppgifter om dessa
projekt inte kända.
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Figur 25-1. Vindkraftsparker i drift och vindkraftsparker som planeras i närheten av
projektområdet.
Områden
för
vindkraft
enligt
förslaget
till
Österbottens
etapplandskapsplan är utmärkt med lila.
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25.4 Bedömda sammantagna konsekvenser
De
mest
centrala
sammantagna
konsekvenserna
som
vindparksprojekten är vindkraftsparkernas konsekvenser för:









ska

utredas

för

ljudlandskapet
ljusförhållanden
samhällstrukturen och markanvändningen
landskapet
fågelbeståndet
naturens mångfald
trafiken
människors levnadsförhållanden

Bedömningen av konsekvenserna för markanvändningen, vegetationen och den lokala
faunan begränsas till projektområdet. I fråga om naturkonsekvenserna har de
sammanlagda konsekvenserna som Kalax vindkraftspark och andra vindkraftsparker i
närheten ger upphov till granskats, i synnerhet för fågelbeståndet. Granskningen av
buller och skuggbildning begränsas till en cirka 3–4 kilometers radie från de närmaste
kraftverken. Landskapet har granskats mer ingående på fem kilometers avstånd, men
granskningen har till väsentliga delar utsträckts till så långt som 15–20 kilometers
avstånd. Granskningen av människors levnadsförhållanden har främst gjorts på fem
kilometers avstånd från de närmaste kraftverken när det gäller de sammanlagda
konsekvenserna.
Vad gäller konsekvenserna för trafiken kan projektet ha samverkande konsekvenser
med de övriga vindkraftparkerna som planeras i närområdena om projekten byggs och
drivs samtidigt.
De sammantagna konsekvenserna har bedömts av projektchef, ingenjör Hans Vadbäck
och planerare, FM Kristina Salomaa från FCG Design och planering Ab utifrån befintliga
uppgifter.
25.5 Buller
Sammantagana bullerkonsekvenser har beräknats för projekten Pjelax, Svalskulla,
Böle, Kristinestad Norr och Gamla Närpesvägen, se projektbeskrivningarna i punkterna
25.3.1-25.3.4.
Ljudtrycksnivåerna från vindkraftverken har modellerats med kalkylprogrammet
WindPro 2.8 enligt standarden ISO 9613-2. I modelleringen användes som kraftverkets
utgångsbullernivå enligt kraftverkleverantörerna uppgifter, som vindens hastighet
8 meter per sekund, som lufttemperatur 15 °C, som lufttryck 101,325 kPa och som
luftens relativa fuktighet 70 %. I modelleringen gjordes inga amplitudmodulationer och
käll-ljudet antogs sprida sig i alla riktningar.
Bullerberäkningarna gjordes med beaktande av vindkraftverkens totala antal, placering,
navhöjd och rotordiameter i de olika vindparksalternativen. I modellen användes
grundkartans höjdkurvor som bas för den digitala höjdmodellen med en resolution på
0,1 meter. Beräkningen gjordes för höjden 4 meter från markytan. Som markens
hårdhet användes värdet 0,4 (på skalan 0–1; hård–mjuk). Valet av parametrarna
grundar sig på Miljöministeriets direktiv (2/2014).
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Vindkraftverk alt 1 / Tuulivoimala ve 1
Svalskulla V112 x 5 x HH124
Gamla Närpesvägen G128 x 6 x HH160
Böle V126 x 30 x HH137
Kristinestad Norr V126 x 25 x HH137

DECIBEL ISO 9613-2, GF=0,4, RH=70%, T=15°C
35 dB(A)
40 dB(A)
45 dB(A)

Figur 25-2 Sammantagna bullerkonsekvenser enligt ISO 9613-2 för projekten Pjelax alt
1, Svalskulla, Böle, Kristinestad Norr och Gamla Närpesvägen.
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km

DECIBEL ISO 9613-2, GF=0,4, RH=70%, T=15°C
35 dB(A)
40 dB(A)
45 dB(A)

Figur 25-3. Sammantagna bullerkonsekvenser enligt ISO 9613-2 för projekten Pjelax
alt 2, Svalskullla, Böle, Kristinestad Norr och Gamla Närpesvägen.
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Beräknin
ngsresultatten visar attt sammantagna bulle
ernivåerna underskrid
der riktvärd
det 40
dB(A) vid bosta
adshusen i vindkra
aftsparkernas närom
mgivning i Pjelax enligt
alternativen
n alt 1 occh alt 2 (Figur
(
25-2
2 och Figu
ur 25-3). Miljöministteriets
projekta
riktvärde för fritidsbostäder 35 dB(A) överskrids
ö
enligt bulle
ermodelleriingen vid en
e del
ostäder viid Pjelaxffjärden och Storträsket vässter om de plan
nerade
fritidsbo
vindkrafftsprojekten
n.
Enligt ju
uridisk prax
xis får inte
e vindkraftv
verk bullra mer är 40
0 dB(A) na
attetid under ett
normald
dygn utom
mhus vid
d bostads
shusen oc
ch motsv
varande 35
3
dB(A) vid
fritidsbe
ebyggelseom
mråden. A
Alla berörda
a projekten
ns planerin
ngsprocesse
er är igång
g och
situation
nerna förän
ndras ständ
digt, förutom
m projektett Svalskulla
a där byggn
nation pågå
år.
I dagslä
äget har inga bygglov
v beviljats förutom för projektett Svalskulla
a och därm
med är
val av vindkraftsm
v
modell, anta
al verk och
h deras placeringar än
nnu öppet i övriga prrojekt.
Miljömin
nisteriets angivna
a
bu
ullerriktvärd
den 35 dB
B(A) och 4
40 dB(A) bedöms
b
attt inte
kommerr att övers
skridas, efttersom varken bygglo
ov eller kom
mmande tillstånd inte kan
medges om riktvärrden inte up
ppfylls.
I den fortsatta
f
pllaneringen av projek
kten bör uppdatering
u
gen av bullermodelle
er och
rapporte
eringen av uppgifterrna i mode
ellen göras i enligh et med IS
SO 9613-2
2 och
Nord200
00-modellen
n. Senast vid byggllovs- eller miljötillstå
åndsskedett, bör ingå
ående
bullermo
odelleringarr göras me
ed Nord200
00-modelle
en med de kraftverks
styper som väljs
för respektive projjekt. På gr und av risken för bettydande sa
ammantagn
na konsekv
venser
ömyndighe
eten höras för bygglovet och ettt förfarand e med miljjötillstånd är att
bör miljö
rekomm
mendera. I vindkrafftsparkernas delgene
eralplaner kan dess
sutom utffärdas
bestämm
melser som förebygge
er skadliga bullerkonse
ekvenser.
25.6 Sku
uggor och reflexer
ande skugga som rör sig snabbtt och kan skapa
Vindkrafftverk ger upphov tilll en rotera
irritation
n. Skuggsttörningar b
bör därför uppmärksammas så
åväl för bo
ostäder som
m för
eventue
ella arbetsplatser me
ed utemiljjö. Risken för skug
ggstörningar är störs
st då
vindkrafftverken
placeras
i
sektorn
sydo
ost-sydvästt
om
störningsk
känslig
bebygge
else/objekt. Det finns inga fasta riktvärden för skugge
effekter.
Reflexerr kan uppstå då sollju
uset spegla
as på rotorrbladen så att ljuset kan blända
a eller
störa mä
änniskor. För
F att förhiindra detta bör rotorb
bladen vara antireflexb
behandlade
e.
25.6.1 Alte
ernativ 1
ntagana sk
kuggbildnin
ngar har be
eräknats fö
ör projekte
en Pjelax, Svalskulla,
S
Böle,
Samman
Kristines
stad Norr och Gam la Närpesv
vägen, se projektbesskrivningarrna i punk
kterna
25.3.1-2
25.3.4. I beräkninga
arna har två
t
faktisk
ka skuggbi ldningsmod
deller berä
äknats
enligt fö
öljande prin
nciper:
1) ”Rea
al case, no forest” i detta värsta fall ha
ar antagits att ingen skyddande
e skog
växe
er på prrojektområd
det eller i dess närhet m
mellan bosättningen och
vindkraftverken
n, (Figur 25
5-4)
al case, fo
orest 20-2
20-15” i detta
d
faktis
ska fall harr beaktats skogsområ
ådena
2) ”Rea
som på projekttområdet e ller i dess närhet
n
melllan bosättn
ningen och vindkraftve
erken.
I beräkningen har använ ts trädhöjd
den 20 meter för barrr- och blandskog sam
mt 15
er för lövsk
kog, (Figur 25-6)
mete
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Vindkraftverk alt 1 / Tuulivoimala ve 1
Svalskulla V112 x 5 x HH124
Gamla Närpesvägen G128 x 6 x HH160
Böle V126 x 30 x HH137
Kristinestad Norr V126 x 25 x HH137

Skuggbildning - Varjostus "real case, no forest"
1 h/a
8 h/a
20 h/a

Figur 25-4. Sammantagen skuggmodellering enligt alternativ 1 och närliggande
vindkraftsprojekt, skogsområdens skyddande inverkan inte beaktat.
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Inom sk
kuggningsområdet 8 h
h/a ligger inga
i
bostäd
der förutom
m några bo
ostadshus sydost
s
om projektet Gamlla Närpesvä
ägen (Figurr 25-4).
n från ett vindkraftve
v
rk rör sig på
p samma sätt som ettt solur, frå
ån väster vi
v norr
Skuggan
till öster från soluppgång tilll solnedgån
ng. Skuggo
orna rör sig
g på olika sätt under året
m solen på vintern gårr upp senarre och står lägre än på
å sommare
en (Figur 25
5-5).
eftersom

T
Teoretisk skuggbildnin
ngstid

Figur 25
5-5 Exempe
el på teorettiska skugg
gbildningen
n vid bostad
dshus ”J” Sörhannus
S
under
året och
h dygnets timmar. Sku
uggbildning
gen infaller
r normalt p
på bostadsh
husets gård
dsplan
i mars och
o
novemb
ber månad under morgontimmar
rna kl. 09:0
00-10:15 med
m
förutsätttning
att solen
n skiner.

De sam
mmantagna skuggning
gskonsekve
enserna för närliggan
nde bostäd
der komme
er att
vara lind
driga, och ytterligare
y
lindras av att den beffintliga skog
gen mellan
n projektom
mrådet
och bosä
ättningen/o
objekten ko
ommer att förhindra att
a skuggnin
ngar (Figurr 25-6).
Dagens nya moderrna vindkra
aftverk kan
n programm
meras så attt de stängs av underr vissa
bestämd
da tider och närb
boende sttörs betyd
dande av skuggbild
dningen. Enligt
samman
ntagna skuggmodellerringsresulta
aten komm
mer inga be
etydande sk
kuggolägen
nheter
att upps
stå i den mån att krafttverk skulle
e behöva sttängas av.
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Vindkraftverk alt 1 / Tuulivoimala ve 1
Svalskulla V112 x 5 x HH124
Gamla Närpesvägen G128 x 6 x HH160
Böle V126 x 30 x HH137
Kristinestad Norr V126 x 25 x HH137

Skuggbildning - Varjostus "real case, forest 20-20-15"
1 h/a
8 h/a
20 h/a

Figur 25-6. Sammantagen skuggmodellering enligt alternativ 1 och närliggande
vindkraftsprojekt, skogsområdens skyddande inverkan beaktat.
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25.7 Sa
amhällsstruktur och
h markanv
vändning
a, Pjelax, Böle,
B
Kristin
nestad Norrr och Gam
mla Närpesv
vägen
Vindkrafftprojekten Svalskulla
ligger huvudsakliigen i jo
ord- och skogsbruk
ksområden som sa
aknar särrskilda
vändningsm
mål.
markanv
Om vind
dkraftproje
ekten geno mförs bilda
ar de tillsa
ammans en
n mera om
mfattande helhet
h
som me
edför att vindkraftve
erken begrränsar markanvändniingen och spridninge
en av
samhälls
sstrukturen
n i riktning
g mot vindkraftparkerrna. Områd
dena för vindkraftparrkerna
kommerr även i fortsättninge
en att precis som nu i huvudsak
d- och
k användas som jord
skogsbruksområde
en, och fförändringa
arna begrä
änsas närrmast till områdena
a för
s konstruk
ktioner och
h förbindelsevägarna,, vilket motsvarar
m
n
någon
vindkrafftparkernas
enstaka procent av den
n samma
anlagda arealen
a
a
av projek
ktområdena
a för
vindkrafftparkerna.
Tillsamm
mans utvidg
gar projektten det om
mråde som utsätts fö
ör vindkrafftsbuller oc
ch där
markanv
vändningsp
planeringen är begrän
nsad. Det planeringsv
p
värde som rekommen
nderas
av miljö
öministeriet är 40 d
dB för bos
städer och
h 35 dB fför fritidsb
bostadsomrråden.
Samman
ntagna bullerkonsekve
enserna har behandlats ovan i ka
apitel 25.5.
En posittiv konsekv
vens av pro
ojektet i Pje
elax är att den skulle förverkliga
a målen gällande
energiprroduktionen
n i etappla
andskapspla
an II för Österbotten
Ö
n. Dessutom är en positiv
p
konsekv
vens av projjektet att d
den stärkerr den lokala energisjälv
vförsörjningen.
Det finns olika alte
ernativ hur vindkraftve
erken kan kopplas
k
till elnätet. An
nslutning tiill 110
ät är i desssa projekt de
d mest tro
oliga alterna
ativen. Gällande bygg
gandet
kV högspänningsnä
ngar komm
mer kraftled
dningarna från Svalsskulla, Pjela
ax och Böle att
av nya kraftlednin
abel. Kraftlledningarna
a kommer därmed intte att ha några
n
betyd
dande
byggas som jordka
verkningar och blir därrmed ej synliga i landskapet.
miljöpåv
25.8 La
andskap och
o
kultura
arv
De sammantagna konsekven serna för la
andskapet och kultura
arvet kan anses
a
vara störst
n Pjelaxfjärden och h
havsområde
en i närhetten. Fotom
montage har uppgjorts
s från
sett från
Rörgrun
nd paviljong. Från pu
unkten kan
n man se att vindkrraftparkern
na samman
ntaget
kommerr att bild
da en lå
ång horisont med vindkrafttverk. De samman
ntagna
konsekv
venserna fö
ör landskap
pet kommer att vara starkare
s
än
n för de en
nskilda park
kerna,
eftersom
m mängden
n kraftverk
k är större. Avståndett är dock e
en förmildrrande fakto
or och
konsekv
vensens bettydelse härrrör långt tiill hur tittarren förhålle
er sig till kra
aftverken.
För beb
byggelsen bildar pro
ojekten Pje
elax, Böle, Svalskul la, Kristine
estad Norrr och
vindkrafftpark Gam
mla Närpesv
vägen ett större och landskapssmässigt sa
ammanhäng
gande
område med vindkraftverk. Sammanta
aget kommer Långma
arkenområd
det att bes
stå av
79 krafttverk (Pjela
ax alt 2 23 st, Böle 30 st och Kristinestad Norr 26 stt) och Svalskulla
och vind
dkraftpark Gamla Nä
ärpesvägen bildar tills
sammans e
en klunga på 11 kraftverk
(Svalsku
ulla 5 st oc
ch Gamla N
Närpesväge
en 6 st). Fö
ör bebygge
elsen i näro
området kommer
skilda vindkraftparrker att varra de mestt domineran
nde ur olik
ka punkter och vinklarr sett.
ån Pjelax och
o
Bäcklid
den samt de
d södra delarna
d
av Närpes ce
entrum kommer
Sett frå
Pjelax och
o
Böle vin
ndkraftpark
ker att vara
a mest synliga, medan
n Kristinestad Norr kommer
att dom
minera vyn sett från Tjöck. Förr Myrkky by
b är vindk
kraftverken
n i vindkrafftpark
Kristines
stad Norr de
d mest do
ominerande
e, medan Böle vindkrraftpark äv
ven är belä
ägen i
förgrund
den för Pjellax vindkra ftpark.
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Figur 25-7. Sammantaget fotomontage från Rörgrunds paviljong. I bilden har Pjelax vindkraftpark
(alt 2) märkts ut med rött, Böle med lila, Kristinestad Norr med svart, Svalskulla med blått och
Vindkraftpark Gamla Närpesvägen med grönt.

De sammantagna konsekvenserna förstärker landskapskonsekvenserna sett från
Rörgrund, eftersom antalet kraftverk ökar observerbart. Kraftverken i Svalskulla och
Gamla Närpesvägen vindkraftparker är mest synliga, medan kraftverken i Kristinestad
Norr är belägna på ett längre avstånd och deras intryck på landskapet inte är lika
betydligt.
Till byn Myrkky förstärks landskapskonsekvenserna betydligt i jämförelse med endast
Pjelax och Svalskulla vindkraftparker. Pjelax vindkraftverk förläggs i bakgrunden,
medan Kraftverken på Kristinestad Norr är de mest dominerande i landskapet. Man kan
samtidigt se en stor mängd kraftverk, men konsekvenserna lindras av att skogen
skymmer ca hälften av kraftverkens torn. De sammantagna konsekvenserna blir minst
måttliga i punkten. Till Tjöck och Yrjensbacken förstärks även konsekvenserna, i
huvudsak på grund av kraftverken på Kristinestad Norr. De sammantagna
konsekvenserna förblir dock måttliga, eftersom kraftverkens torn inte är synliga. De
sammantagna konsekvenserna har illustrerats i fotomontage, bilaga 4.
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Figur 25-8. Sammantaget fotomontage från Storåsinloukko i Myrkky. I bilden har Pjelax
vindkraftpark märkts ut med rött, Böle med lila, Kristinestad Norr med svart, Svalskulla med blått
och vindkraftpark Gamla Närpesvägen med grönt.

Till RKY-objekt som är belägna söder om Pjelax vindkraftpark orsakar troligen
Kristinestad Norr och vindkraftpark Gamla Närpesvägen mer landskapskonsekvenser än
Pjelax och Böle vindkraftparker. Till Butsbackens bosättning samt till Kristinestads
rutplaneområde och Myllymäki är dessa vindkraftparker på ett mer dominerande
avstånd än Pjelax vindkraftpark. För objekt som Närpes kyrka och kyrkstallar,
rutplaneområdet i Kaskö, Sälgrunds fyr, lotsstation och Laxhamn samt för
kulturlandskapet vid Närpes å förstärks landskapskonsekvenserna i och med att
kraftverken är belägna på ett större område och de är fler. Det uppstår dock inte
betydande sammantagna konsekvenser för objekten.
På grund av att flera vindkraftsparker finns i samma omgivning ökar också de
sammantagna konsekvenserna av flyghindersljusen som är bäst synliga vintertid vid
mörkret. Konsekvenserna kan bedömas som störst under kraftverkens första driftsår
innan människorna blivit vana vid kraftverken. På grund av flyghindersljusen kan
kraftverken observeras på ett längre avstånd under natten än under dagen fast
vindkraftverkens toppar skulle vara i skugga dagtid. Ljusfenomenet som orsakas av
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den kraftiga växthusnäringen i området lindrar även de sammantagna konsekvenserna
av flyghinderljusen.
25.9 Fågelbeståndet
Vid bedömningen av de sammantagna konsekvenserna har man särskilt granskat
konsekvenserna för stora flyttfågelarter som är känsliga för vindkraftsparkernas
konsekvenser, såsom tranor, svanar, gäss, skogshönsfåglar och rovfåglar. Delvis andra
arter och andra individer flyttar i kust- och havsområdet än i vindparksområdet på
fastlandet och därför är bedömningen att de havsvindparker som planeras i
Bottenhavet inte märkbart ökar de sammanlagda konsekvenserna tillsammans med de
vindkraftsparker som planeras på land. Vid bedömningen utnyttjades utredningar av
flytt- och häckfågelbeståndet som har gjorts för de närliggande vindkraftsprojekten i
Norrskogen (Ramboll 2010), samt andra utredningar av fåglarnas flyttstråk och viktiga
rastområden som gjorts i Österbotten och Satakunta (bl.a. Nousiainen & Tikkanen
2013, Nousiainen 2013, Vilén m.fl. 2012, Ahlman & Luoma 2013).
Flera av de vindkraftsparker som planeras i Bottenhavets kustområde ligger helt eller
delvis på ett flyttstråk för fåglar. Flyttstråket följer strandlinjen och är av internationell
betydelse (bl.a. Nousiainen 2013, Peltonen & Saarteenoja 2013, Satakuntaförbundet
2008, Tikkanen m.fl. 2013). Enligt utredningarna koncentrerar vårflyttningen för många
stora fågelarter storligen i närheten av Bottniska vikens kust och antalet flyttfåglar
börjar minska redan cirka tio kilometer från kusten inåt landet. Fågeltätheten är som
störst vid de öppna kustavsnitten (Nousiainen & Tikkanen 2013). Från Satakunda och
Österbotten fortsätter fåglarnas flyttstråk norrut, där även flera andra vindkraftsprojekt
planeras. Längre bort från kustlinjen flyttar bl.a. tranor och många rovfåglar, som
utnyttjar det lyft som varmare luftströmmar ger. Dessa arter flyttar sannolikt till viss
del via alla de vindkraftsparker som planeras i närheten av kusten.
Flera vindkraftsparker på samma flyttstråk kan ge upphov till sammanlagda
(kumulerade) konsekvenser för de fåglar som flyttar via kustområdet och deras
populationer. Konsekvenserna uppkommer främst i form av eventuella kollisioner och
förändringar i fåglarnas flyttstråk. Flyttstråket av tranor och gäss kan flyttas också av
naturliga orsaker. Då det råder väst-sydvästlig vind sker flytten längre österut än
vanligt. Om flyttstråken förflyttas kan betydelsen av bl.a. rastområdena i Närpes som
samlingsställe försämras, medan betydelsen av åkerområdena längre österut kan öka
(Tikkanen m.fl. 2013). När det råder nordostlig och ostlig vind kan flyttstråken förtätas
väster om vindkraftsparkerna och då framhävs betydelsen av samlingsställena i
närheten av kusten (Tikkanen m.fl. 2013).
Vindparksprojekten Svalskulla, Böle, Kristinestad Norr och Gamla Närpesvägen är de
de projekten som ligger närmast Pjelax och som ger upphov till de största
sammanlagda konsekvenserna. Vindkraftparkernas sammanlagda hindereffekt för
flyttande fågelarter har minskats under MKB-processens gång genom att man i
projektalternativ 2 lämnat en öppen flygkorridor på ca 2,5 km mellan Svalskulla och
Pjelax.
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Figur 25-9. Pjelax
x alt 1 oc h samman
ntagna kon
nsekvenser med närliggande prrojekt
bildar ett
e
U-form
mat hinderr av krafttverken, viilket möjliigen kan öka risken för
fågelkolllisioner när flyttande fågel flyge
er norrut.

De ovan
n nämnda parkerna
p
u tgör tillsam
mmans cirka 8 kilome
eter brett hinder i fågllarnas
naturliga
a flyttriktning, dvs. i nord-sydlig riktning. I Pjelax projektalte
ernativ 2 har
h
en
öppen ca
c 2,5 km
m bred ”vin
ndkraftsfri”” sektor öp
ppnats me
ellan Svalsk
kulla och Pjelax
projekte
en.
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Figur 25-10. Pjelax alt 2 och sammantagna konsekvenser med närliggande projekt
bildar en ca 2,5 km ”fri zon” för flyttfåglar, vilket möjligen minskar risken för
fågelkollisioner.

Flytten bland fåglar som flyttar över fastlandet i Suupohja-området styrs oftast av
ådalar samt myrar och våtmarker som lämpar sig som födo- och rastområden
(Nousiainen 2013). Man har strävat efter att beakta dessa i planeringen av de olika
vindkraftsprojekten. Inom Närpes flyttningsrutterna av gäss, tranor och svanar följer i
FCG Design och planering Ab
Företagargatan 13, PB 186, 65101 Vasa
Tel. 010 4090, fax 010 409 6999, www.fcg.fi

FO-nummer 2474031-0
Helsingfors

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

PJELAX VINDKRAFTSPARK
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

205 (232)

27.6.2014

viss mån Närpes ådal, vilkens betydelse som fåglarnas flyttsträck kommer sannolikt att
bevaras också ifall alla projekten förverkligas.
De största sammanlagda konsekvenser blir för de stora fågelarter som vilar på åkrarna
vid Närpes ådal och Teuvanjoki ådal samt övernattar i skärgården. Vindkraftsprojekten
formar ett märkbart hinder till fåglarnas flygstråk från födoområdena till
övernattningsställena.

Pjelax

Figur 25-11. Möjliga rutter och flygriktningar för flyttfåglar
existerande vindkraftsparken och vindkraftsparken som planeras.

i

förhållande

till

I alternativ 2 lämnar det mellan Svalskulla och Pjelax vindkraftsparkerna en ungefär
2,5 km bred flygled, vilket kan vara för ”snävt” för stora flockar av stora flyttfåglar
såsom tranor och svanar, speciellt vårtider när de flyger norrut. Då måste fåglarna
flyga runt de planerade vindkraftsparkerna antingen på den västra eller östra sidan.
Ifall fåglarna måste söka vilo-områden någon annanstans kan detta ha en negativ
konskevens för deras energihushållning.
Det är dock inte säkert att en eventuell förflyttning av flyttstråken har någon särskilt
stor betydelse, eftersom den extra flygsträckan runt vindkraftsparkerna är ganska kort
jämfört med den tusentals kilometer långa flyttsträckan som fåglarna redan har
avverkat. En förlängd flygsträcka bedöms i allmänhet inte ha någon stor inverkan på
fåglarnas energihushållning. Dessutom finns det sannolikt tillräckligt många ersättande
åkerområden i närheten som lämpar sig för rast och födosök - även längs de nya
flyttstråken (bl.a. Tikkanen m.fl. 2013). Pjelax vindkraftspark ökar dock
kollisionskonsekvenserna för de fåglar som eventuellt inte undviker vindkraftsparkerna.
Om de vindkraftsparker som anges i landskapsplanerna för Södra Österbotten och
Österbotten byggs har det grovt uppskattats att de ger upphov till några hundra döda
fåglar per år på grund av kollisioner (Peltonen & Saarteenoja 2013, Tikkanen m.fl.
2013). Enligt modellerna är kollisionsdödligheten på en stor del av de granskade
vindparksområdena relativt liten och uppgår till högst några enstaka fåglar per
kraftverk per år (Tikkanen m.fl. 2013). I teorin väjer upp till 98–99 procent av fåglarna
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för rotorerna (bl.a. Desholm & Kahlert 2006, Scottish Natural Heritage 2010).
Konsekvensen av den eventuella kollisionsdödligheten på populationsnivå skulle variera
från art till art, men som helhet medför kollisioner knappast någon betydande
konsekvens för någon flyttfågelart. De största riskerna löper arter som är på avtagande
och som flyttar allmänt över områdena, såsom sädgåsen.

Figur 25-12. Radarundersökningar för flyttfåglarnas beteende inleddes i juni 2014 i
närheten till Pjelax projektområde.

De fåglar som övervintrar i kustområdena i de södra delarna av Nordsjön och
Östersjön, till exempel en del gäss och svanar, stöter redan i nuläget på vindkraftverk
på många avsnitt av flyttstråken och i övervintringsområdena. Till följd av detta är
fåglarna sannolikt delvis vana vid vindkraftverk och har lärt sig att väja för dem, vilket
lindrar konsekvenserna för fåglarna. De förändringar som sker i fåglarnas flyttstråk och
eventuella kollisioner med vindkraftverk borde fastställas i samband med
uppföljningarna av projekten, som det vore en god idé att organisera i samarbete med
flera projekt som ligger på samma flyttstråk.
Sammanlagda konsekvenser kan uppstå även för det lokala häckande fågelbeståndet
på grund av förändringar i livsmiljön samt genom att vindkraftverken utgör hinder eller
leder till kollisioner. De stora rovfåglarnas revir är vanligen mycket stora och därför kan
det hända att flera vindkraftsprojekt planeras på reviren. Flera projekt kan tillsammans
orsaka till och med måttliga konsekvenser för livsmiljöerna och hinder- och
kollisionskonsekvenser
för
de rovfåglar
som
häckar
på områdena
intill
projektområdena. Arter som löper risk att kollidera med vindkraftverken är stora
dagrovfåglar (t.ex. havsörn, kungsörn och fiskgjuse), som inte alltid märker de stora
rotorbladen. Det har dock allmänt konstaterats att rovfåglar ganska sällan kolliderar
med vindkraftverk, såvida inte kraftverken finns på områden som är särskilt populära
bland rovfåglarna. Man har strävat efter att beakta sådana områden vid planeringen av
enskilda vindkraftsparker. Dessutom finns det även lugnare områden på stora revir,
ifall
störningarna
från
vindkraftverken
skrämmer
bort
rovfåglarna
från
vindparksområdena.

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

FO-nummer 2474031-0
Helsingfors

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

PJELAX VINDKRAFTSPARK
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

207 (232)

27.6.2014

2,5 km

Figur 25-13. Sammantaget fotomontage från Tjöck, Yrjensbacken. I bilden har Pjelax vindkraftpark
(alt 2) märkts ut med rött, Böle med lila, Kristinestad Norr med svart, Svalskulla med blått och
Vindkraftpark Gamla Närpesvägen med grönt. I fotomontaget illustreras hur alt 2 för Pjelax
vindkraftpark bildar en öppning för flyttfågelstråken.

På Pjelax, Böle och Kristinestad Norr vindkraftsområden förekommer en måttlig
hönsfågelstam. De sammanlagda konsekvenserna kan närmast gälla tjädern, som
anses vara mest känslig för förändringar i skogarnas struktur. Kända spelplatser för
tjäder finns i området och störningarna kan försvaga artens lokala population.
25.10 Naturens mångfald
De sammantagna konsekvenserna för naturens biologiska mångfald av de
vindkraftsprojekt som planeras i området kan gälla naturtyper och livsmiljöer och
därigenom även arter. Vid planeringen av vindkraftsprojekten har man strävat efter att
placera vindkraftverken på ställen där det inte finns kända värdefulla naturobjekt eller
naturobjekt som har definierats som värdefulla i de naturutredningar som har gjorts för
projekten, så att de värdefulla objekten inte utsätts för direkta eller indirekta
konsekvenser. Man har i regel lyckats med detta inom projekten och därför kan det
konstateras att naturens biologiska mångfald i området och regionen har tryggats på en
måttlig nivå trots projekten, eftersom värdefulla naturområden har identifierats och
beaktats i projektplaneringen. De värdefulla naturområdena är centra med biologisk
mångfald i fråga om arter och livsmiljöer, därifrån arter kan spridas till nya
utbredningsområden i omgivningen eller flytta mellan mångfaldscentra.
Kraftverken placeras vanligen på upphöjningar i terrängen, på platser där
vindförhållandena är goda och där förhållandena är goda för att anlägga fundament.
Därför placeras kraftverken i området i regel i samma naturtyp, dvs. i moskogar med
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mineraljord på upphöjningar i terrängen. Detta leder till att förlusten av livsmiljöer
fokuserar på dessa naturtyper och arterna som lever där. Arterna är dock grundarter
som är vanliga och typiska i ekonomiskog och som förekommer allmänt även utanför
projektområdena. Trots att förlusten av livsmiljöer i regel gäller samma naturtyper och
arter, kan man göra bedömningen att vindkraftsprojektens sammanlagda konsekvenser
inte hotar naturens biologiska mångfald i området.
Vindkraftsprojektet i Pjelax och de övriga vindkraftsprojekten medför inga negativa
sammantagna
konsekvenser för
naturtypernas värde
(med
undantag
för
fågelbeståndet).
25.11 Vägtrafik
För vägtrafiken kan det orsakas sammantagna konsekvenser ifall vindkraftparkerna
Pjelax, Böle och Kristinestad Norr byggs samtidigt. Projekten är alla belägna i närheten
av riksväg 8, på vilken trafiken ökar märkbart ifall vindkraftparkerna anläggs samtidigt.
Det finns inte noggrannare information tillgänglig angående planerade transportrutter
för Kristinestad Norr eller Böle vindkraftparker, eftersom projekten är i ett tidigare
skede än Pjelax och MKB-beskrivningen inte ännu har publicerats.
Den ökade trafiken skulle försämra trafikens funktion och trafiksäkerheten på riksväg 8.
Den tunga trafiken skulle färdas långsammare än personbilstrafiken och öka behovet av
omkörningar på vägen. Konsekvenserna skulle infalla under byggskedet, varefter
trafikmängden skulle återgå till det normala. Det är dock osannolikt att alla parker i
omgivningen byggs precis samtidigt, vilket innebär att vindparksprojektens
sammanlagda konsekvenser för trafiken troligen blir lindriga.
25.12 Människors levnadsförhållanden
Vid invånarenkätförfrågningen beaktade man även Böle vindkraftpark. Vid
analyseringen av resultaten av enkäten har man även beaktat en fördelning mellan
Närpesbor och övriga. Av de som svarade ansåg 20 % av Närpesborna att
vindkraftparkerna Pjelax och Böle skulle inverka negativt på trivseln i bostadsområdena
i närheten. Av de övriga svararna ansåg 46 % att konsekvenserna skulle vara negativa.
Positiva eller inga konsekvenser ansåg 66 % av Närpesborna och 36 % av de övriga att
vindkraftparkerna skulle medföra. Av de som svarade på enkäten var 31 % av den
åsikten att vindkraftparkerna Pjelax och Böle inte bör anläggas, utan att motsvarande
energimängd skulle produceras på annat sätt, medan 41 % ansåg att båda
vindkraftparkerna borde anläggas. En betydande andel hade dock även svarat att de
inte kan säga.
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Figur 25-14.
2
Res
sultat ur invånaren
nkäten där man
konsekv
venserna fö
ör Pjelax oc
ch Böle vind
dkraftparke
er.

be
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de
e

sammantagna

Vindkrafftsparkerna
as mest b
betydande sammanla
agda konssekvenser för människors
levnadsfförhållanden hänför ssig till förä
ändringar i landskape
et. Om alla
a vindkrafttparek
anläggs betyder det
d
att vin dkraftverk utgör ett betydande
e inslag i landskapett. För
bosättningens del innebär d
det dock att det från
n olika obsservationsp
punkter är olika
om domine
erar i landskapet medan
m
de övriga då
å utgör mindre
m
vindkrafftparker so
dominerrande elem
ment i bak
kgrunden. För bosätttningen i T
Tjöck kan det uppstå en
situation
n då vindkraftparker är synliga från flera riktningarr. I detta fall är det dock
Kristines
stad Norr och
o
vindkra
aftparken vid
v Gamla Närpesväg
gen som bildar de frä
ämsta
konsekv
venserna.
Om
alla
kraftsparke rna
bygg
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skulle
e
det
iindirekt
påverka
vindk
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onsanvändn
ningen
p
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projek
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a
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Vindkrafftverken förhindrar in
nte rekreatiionsanvänd
dningen, m en om de byggs förä
ändrar
detta de
en skogbevuxna miljön
n och lands
skapet på projektomr
p
rådena, vilk
ket kan upp
plevas
som störande för rekreationsa
r
användning
gen på projjektområde
ena och i omgivningen
n. Om
ndkraftsparrker byggss utsätts ettt större område
o
för förändring
gar i miljön och
båda vin
landskap
pet än om bara
b
en ensskild vindkrraftspark byggs.
26 ELÖVE
ERFÖRING
G INOM PJ
JELAX VIN
NDKRAFTPARK
För anslutning av Pjelax
P
vind kraftpark till det natio
onella elnättet finns de
et två altern
nativa
ningspunkte
er. Dessa ä r Pjelax els
station nord
dväst om p rojektområ
ådet och de
en nya
anknytn
elstation
nen som byggs i Kristines
stad. Oberoende av
v alternattiv förverrkligas
kabeldra
agningen med
m
jordkab
bel. 110 kV
V kraftledningen förutssätter ett 5-10
5
m brett och
ca. 3,3 km eller 4,8
4
km lån
ngt trädfrittt område från elstattionen till projektomrrådets
gräns. Helhetsmäs
ssigt är jo
ordkabeldra
agningen till Pjelax e
elstation 6,,5 km lång
g och
gen till Kris
stinestad ellstation 12,,6 km lång (Figur 26-1
1).
dragning
Kraftledningssträck
kningen ino
om parken
n förverklig
gas med jo
s
grävs ner i
ordkabel som
vicevägar. Elöverförin gen inom vindkraftp
parken
marken intill försttärkta och nya serv
medför inte ökade
e konsekve
enser för markanvänd
m
dning, natu
uren, näringsverksam
mheten
vriga faktorrer i jämfö
örelse med
d de konse
ekvenser ssom redan har bedö
ömts i
eller öv
samband med byggandet av servicevägarna.
ns ett cirka
a 700 m lå
ångt avsnittt i elkabeld
dragning a
alternativ 2,
2 där kabe
eldiket
Det finn
grävs ner i marke
en på ett område so
om inte är beläget in
ntill en serviceväg. Denna
D
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dragning löper inom projektområdet precis vid kommungränsen mellan Närpes och
Kristinestad. Ägoförhållandena vid kommungränsen är synliga genom att
skogsbruksskiften i olika stadium möts och skogsmosaiken är splittrad. Vid
naturkarteringarna har man inte hittat skyddsvärda arter eller biotoper på området.
Eldragningen orsakar högs lindriga konsekvenser för markanvändningen på området.
Eftersom 110 kV kraftledningen dras som jordkabel orsakar det endast små lindriga
konsekvenser för landskapet då trädbestånd måste röjas längs kraftledningens
sträckning.
Elöverföringsledningen orsakar buller under byggtiden. Bullerkonsekvenserna under
byggandet av kraftledningen kan anses vara lokala och kortvariga, eftersom
byggplatsen förflyttas inom en mycket kort tid, i genomsnitt inom några dagar förbi det
objekt som är känsligt för buller. De mest betydande konsekvenserna gäller ställen där
det finns fasta bostäder intill kraftledningen. Byggandet av elstationen orsakar normalt
byggbuller som är lokalt mer påtagligt och långvarigt än bullret från
kraftledningsbygget. Det finns ingen bosättning i närheten av kraftledningen eller
elstationen. Under driften ger kraftledningen inte upphov till ljud.
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Figur 26-1. De alternativa kabeldragningarna för den yttre elöverföringen i Pjelax.
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Det uppstår inga kon
nsekvenser för trafik
ken eftersom kraftle
edningen dras
d
inom
m
ojektområdet där dett inte finnss bosättnin
ng eller tra
afik. Till de
e delar so
om 110 kV
V
pro
kra
aftlinjen är belägen ytterom
y
vin
ndkraftpark
ken bedöms dess kon
nsekvenserr i ett skiltt
EMV-förfarand
de.
27 SÄKERHET
S
S- OCH MI
ILJÖRISKB
BEDÖMNI NG
27.1
1 Vindkrafftverkens säkerhets
s
srisker
De säkerhets- och miljö
örisker som
m hänför sig
g till vindkrraftverken är mycket små, men
n
mö
öjliga. För människor
m
som rör sig
g i närområ
ådet kan fa
arliga situattioner upps
stå till följd
d
av att delar lo
ossnar från vindkraftv
verket när det
d är i drifft. Risken ä r enligt den
n befintliga
a
info
ormationen
n dock mycket liten.
Enlligt den sko
otska organ
nisationen Caithness Windfarm
W
Information
I
n Forum ha
ar det skettt
ca 1500 olyc
ckor med vindkraftve
v
rk världen över seda
an början a
av 1990-ta
alet. Underr
00-talet har i 118 fall människorr kommit till skada enligt CWIF-sstatistiken.
200
De mest frek
kventa olyc
ckorna har med rotorrbladen attt göra. Sed
dan år 200
00 fram tilll
aprril 2014 ha
ar CWIF re
egistrerat 2
254 fall av
v tappade eller trasig
ga vingar. Vid någott
tillffälle har ettt rotorblad flugit så lå
ångt som 40
00 meter in
nnan det nå
ått markyta
an.
Det näst mes
st frekventta vindkraft
ftshaveriet är brand. CWIF har bokfört 23
30 bränderr
met är att tornet
t
ellerr
från 2000 till och med april 2014 . Det tredjje vanligaste problem
apsar i my
ycket hårt väder. Do
ock har de
et också h
hänt mer oförklarliga
o
a
turrbinen kolla
oly
yckor då vindkrafttorn
n rasat elle
er turbiner kollapsat. Endast 25
5 fall med iskast harr
rap
pporterats sedan
s
början av år 2
2000. Enligtt CWIF harr längst isk
kast som ra
apporterats
s
varrit 140 metter.
I dagsläget finns över 320 000 MW
W vindkraft installerat olika lände
er världen runt, vilkett
pskattnings
svis motsvarar minstt 200 000 vindkraftsv
verk. År 20
013 registe
erades 165
5
upp
hav
verier orsa
akade av vindkraftver
v
rk. Mindre än 1 av 1000
1
kraftv
verk i driftt förväntas
s
ors
saka något haveri und
der ett år.
Det ringa an
ntalet registrerade o
olyckor vis
sar på att skaderisk
ken i ankn
nytning tilll
ndkraftverk är myck
ket liten. Till exemp
pel har miljödomsto
m
olen i Sve
erige med
d
vin
hän
nvisning till de negativ
va konsekv
venserna fö
ör miljön i sitt
s beslut ((M 3735–09
9) fastställtt
att vindkraftv
verk inte får inhäg nas för att förbättrra säkerhe
eten. I mo
otiveringen
n
kon
nstateras att
a säkerhe
etsriskerna i anknytning till kraftverken i praktiken är myckett
sm
må. Dessuto
om konstate
eras att ma
an till följd av EU:s maskindirekttiv (artikel 5) numera
a
iak
kttar mycke
et hårda säkerhets- och hälsok
krav vid an
nläggningen
n och underhållet av
v
kra
aftverk.
Arb
betet med att
a anlägga
a och resa v
vindkraftve
erken är förrknippat me
ed säkerhetsrisker förr
arb
betstagarna
a. Dessa risker kan
n minimerras genom att man
n iakttar bygg- och
h
arb
betarskydds
sbestämme
elserna.
27.2
2 Miljörisk
ker till följd
d av oljelä
äckor
I m
maskinhuse
et för varje kraftverk används en
n viss män
ngd olja som
m smörjme
edel för attt
bla
and annat minska
m
frikttionen i väx
xellådan. Oljemängde
O
en i maskin huset varie
erar mellan
n
500
0 och 1 500 liter beroende p
på turbinty
ypen. Dess
sutom anvä
änds cirka
a 600 literr
kylarvätska i maskinhuset.
k
och even
ntuella läck
kage följss upp i realtid
r
via
a
Mängden av dessa kemikalier
on
om
eventuella
a
störning
gar
förm
medlas
tilll
Informatio
auttomationssystemet.
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servicep
personal i realtid.
r
På så sätt säk
kerställer man
m
att eve
entuella läc
ckage upptäcks i
ett så tiidigt skede
e som möjl igt. Vindkraftverkets maskinhuss är indelatt i flera seg
gment
och det finns skyddstråd för uppsamling
g av eventu
uella kemik
kalieläckage
e. På så sättt kan
kemikalierna inte rinna
r
ner frrån maskinhuset, utan
n servicepe
ersonalen kan samla in
n dem
dning av se
erviceperso
onalen och
h rätt utrus
stning
på ett kontrollerat sätt. Gen
nom utbild
m
för att personalen
n har adekv
vata resurs
ser för att h
hantera dessa ämnen
n. Man
sörjer man
kan kontrollera risken
r
för utsläpp av kemika
alier från kraftverk med hjälp av
nden servic
ce och en beredskaps
splan. Sam
mmanfattnin
ngsvis kan man konsttatera
regelbun
att riske
en för att olja och kyla
arvätska sk
ka läcka ut i miljön ärr mycket litten, tack va
are de
talrika säkerhetsko
s
onstruktion erna och adekvat arbetspraxis.
27.3 Alte
ernativ 0: Konsekve
enser av attt projekte
et inte gen
nomförs
I nollaltternativet har
h
man g
granskat en
n situation där vindp
parksprojektet i Pjelax
x inte
genomfö
örs. Då pro
oduceras m
motsvarande
e mängd energi med andra prod
duktionsme
etoder
eller ock
kså köps de
en nödvänd
diga energin
n på annat håll.
I nollaltternativet skulle marrkanvändningen och samhällssttrukturen i området förbli
likadan som i nuläg
get. Då sku
ulle använd
dningen av området fö
ör skogsbru
uk och rekre
eation
a i sin nuv
varande forrm. Eventu
uellt skulle nya använ
ndningsform
mer planera
as för
fortsätta
områdett.
I nollaltternativet skulle natturen och landskape
et i områd
det fortsättta sin natturliga
utveckling. Förändringar i dett nuvarande tillstånde
et kan dock
k äga rum till
t följd av andra
erkningar är
ä möjliga i området och skulle ge
projekt eller verksamheter. Skogsavve
de konsekve
enser på viindparksom
mrådet som
m de avverk
kningar som
m görs
upphov till likartad
under anläggninge
en av vindk raftsparken
n.
b
ma
an inte uta
arbeta någo
on delgene ralplan för vindkraftp
parken
I nollalternativet behöver
det. I no
ollalternativ
vet uppstår heller inga konsekvenser för
och prrojektområd
markanv
vändningen
n.
I nollalternativet medför v
vindkraftspa
arken inga
a konsekve
enser för fågelbestå
åndet.
anteringen på projekttområdet kommer
k
tro
oligtvis attt fortsätta i sin nuvarande
Skogsha
form oc
ch inverka
a på struk
kturen hos de häck
kande fåg larna i om
mrådet oc
ckså i
fortsättn
ningen.
I nollaltternativet förverkligas
f
s inte de negativa eller positiv
va miljökon
nsekvenserna av
anläggningen och driften a
av projekte
et, och intte heller d
de positiva
a effektern
na på
elax inte Finlands
F
stträvan
regionallekonomin. I nollalte rnativet främjar projjektet i Pje
efter attt öka prod
duktionen av förnybar energi och på så
å sätt minska de skadliga
utsläppe
en och klim
matkonsekve
enserna.
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28 PLANER OCH TILLSTÅND SOM PROJEKTET FÖRUTSÄTTER
Tillstånd och planer som projektet förutsätter samt med dem jämförbara beslut har
sammanförts i tabell Tabell 28-1 visar dessutom tillstånd som eventuellt behövs. MKBbeskrivningen och kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-beskrivningen ska bifogas
till alla tillståndsansökningar som behövs för att projektet ska kunna genomföras.
Tabell 28-1. Planer och tillstånd som projektet förutsätter samt med dem jämförbara
beslut. Projektets genomförbarhet i förhållande till planerna, tillstånden och besluten.

Plan / Tillstånd

Lag

Markanvändningsrättigheter och -avtal

Markanvändnings(132/1999)

MKB-förfarande

MKB-lagen (468/1994) och ändringen
av den (458/2006)

ELY-centralen i Södra Österbotten

Planläggningstillstånd

Markanvändnings(132/1999)

och

bygglagen

Stadsfullmäktige i Närpes

Bygglov

Markanvändnings(132/1999)

och

bygglagen

Stadens byggnadsinspektör
(byggnadsinspektören)

Bygglov för kraftledning

Elmarknadslagen
(588/2013)

Energimarknadsverket

Elanslutningsavtal

Elmarknadslagen
(588/2013)

Fingrid Oyj eller Regionala nätbolg

Tillstånd för
till landsväg

Landsvägslagen
(503/2005) 37§

ELY-centralen i Södra Österbotten

Specialtransporttillstånd

Trafikministeriets
beslut
om
specialtransporter
och
specialtransportfordon (1715/92)

ELY-centralen i Birkaland

Flyghindertillstånd

Luftfartslagen (1194/2009) 165§

Trafiksäkerhetsverket Trafi

Försvarsmaktens
samtycke

Markanvändningsoch
bygglagen
(132/1999) §24. Lag om försvarsmakten 551/2007 och territorial
övervakningslagen 755/200).

Försvarsmakten

anslutning

FCG Design och planering Ab
Företagargatan 13, PB 186, 65101 Vasa
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Tabell 28-2.
2
Övriga
a tillstånd s
som eventu
uellt behövs
s och med d
dem jämförbara beslu
ut.
Projekte
ets genomfförbarhet i fförhållande
e till planer
rna, tillstån
nden och be
esluten.
Plan / Tillstånd
T

Lag

M
Myndighet / utförare

Miljötillsttånd

Miljöskyddsllagen (86/200
00)

By
yggnadstillsyn
nsmyndighete
erna i
Nä
ärpes

Tillstånd enligt vattenlagen

Vattenlagen (587/2011)

Re
egionförvaltningsverket

Undantag
gslov enligt
naturvård
dslagen

Naturvårdsla
agen (1096/1996,
553/2004) samt
s
habitatdirektivet
artikel 16.1 och och bilaga IV b
(49 §)

ELLY-centralen i Södra Österb
botten

Lagen om
m inlösen av fast
egendom
och
särskilda
rättigheter (603/1977)

R
Regionförvaltningsverket i Norra
F inland

Inlösning
gstillstånd för
kraftledningens ledningsområde

Lagen om in
nlösen
(603/1997)

S
Statsrådet

Tillstånd att placera ka
ablar och
ledningarr på allmänt vägområde
v

Undantagstillstånd i enlighet med
47 § i landsv
vägslagen (50
03/2005)

ELLY-centralen i Södra Österb
botten

Undantag
gslov från lage
en om
fornminn
nen

Lagen om fo
ornminnen (29
95/1963)

ELLY-centralen i Södra Österb
botten

Tillstånd för unders
sökning
kraftledningsområdet

av

OMFÖRELSE AV ALTE
ERNATIVE N
29 GENO
29.1 Bed
dömda alte
ernativ
I MKB-fförfarandet bedömdess miljökons
sekvenserna
a av den v
vindkraftspa
ark i Pjelax
x som
VindIn Ab Oy planerar. D
Dessutom bedömdes
b
situatione
en i nollalternativet, dvs.
nen om pro
ojektet inte genomförs
s.
situation
Som altternativ förr genomförrandet av vindkraftpa
arken gran
nskades sittuationer där
d
en
större vindkraftpa
v
rk byggs m
med 30 kra
aftverk och
h där en m
mindre vind
dkraftpark byggs
med 23 kraftverk på
p projekto
området i Pjjelax.
29.2 Sam
mmandrag
g av projek
ktets kons
sekvenser och jämfö
örelse av a
alternativen
I detta
a kapitel presenterras projek
ktets kons
sekvenser enligt konsekvensttyp i
komprim
merad tabe
ellform. I tabellen har
h
man fö
örsökt lyftta fram de
e mest centrala
konsekv
venserna enligt konse
ekvenstyp och bedöm
ma deras b
betydelse. Konsekven
nserna
har behandlats me
er ingående
e i kapitlet om respek
ktive ämnessområde. Konsekvens
K
sernas
se har ange
etts med fä
ärgkoder utifrån en skala med fem
m nivåer:
betydels

FCG Design o
och planering Ab
Företagargattan 13, PB 186
6, 65101 Vasa
a
Tel. 010 4090, fax 010 40
09 6999, www.fcg.fi

FO-n
nummer 2474
4031-0
Helsingfors

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA
A OY

PJELAX VINDKRAFT
TSPARK
MILJÖK
KONSEKVENS
SBESKRIVNI NG

216 (232)

27.6.2
2014

29.3
3 Jämförels
se av alterrnativen

Markanvändning och samhällsstruktur

Människor

Tabe
ell 29-1. Projektalter
rnativens ((Alt 1 och Alt 2) mest betyda
ande konse
ekvenser i
örelse med
jämfö
d den nuvarande situa
ationen och
h situatione
en om projjektet inte genomförs
s
(nollalternative
et).
ALTERNATIV 1

ALTER
RNATIV 2

AL
LTERNATIV
0

En störr
re park
30 krafftverk

En min
ndre park
23 kr
raftverk

Projektet
P
genomförs
g
inte

Vindkra
aftsparken ger inte upphov till
direkta negativa kon
nsekvenser förr de
perman
nenta invånarnas eller
fritidsin
nvånarnas boe
endetrivsel.

Vindk
kraftsparken ger
g inte uppho
ov till
direk
kta negativa konsekvenser fför de
perm
manenta invånarnas eller
fritidsinvånarnas boendetrivsel.
b

Vindkra
aftsparken förrhindrar inte a
att
man vis
stas på områd
det eller anvä nder
område
et för rekreation.

Vindk
kraftsparken förhindrar
f
inte
e att
man vistas på omrrådet eller anv
vänder
områ
ådet för rekrea
ation.

Konsek
kvenserna för trivseln och
rekreattionsanvändningen är i huv
vudsak
upplevd
da; åsynen av
v vindkraftverrken
samt vindkraftverkens ljud och rö
örelser
kan upplevas som sttörande.

Kons
sekvenserna fö
ör trivseln och
h
rekre
eationsanvänd
dningen är i hu
uvudsak
upple
evda; åsynen av vindkraftv
verken
samtt vindkraftverk
kens ljud och rörelser
kan upplevas
u
som störande.

Av invå
ånarenkäten att
a döma är
inställn
ningen till projektet mer possitiv i
Närpes och Pjelax by
y än i de
omkringliggande bya
arna Tjöck och
h
Myrkky
y.

Av in
nvånarenkäten
n att döma är
inställningen till prrojektet mer p
positiv i
Närpes och Pjelax by än i de
omkrringliggande byarna
b
Tjöck o
och
Myrk
kky.

Mest ne
egativa konse
ekvenser förvä
äntas
enligt invånarenkäte
en uppkomma
ai
fråga om
o landskapett, naturupplev
velser
och tys
sthet.

Mest negativa konsekvenser förrväntas
enligt invånarenkä
äten uppkomm
ma i
fråga
a om landskap
pet, naturuppllevelser
och tysthet.
t

Projekttet är beläget i ett område ssom
är lämp
pligt med tank
ke på
verksam
mheten och sttöder sig i
huvuds
sak på den beffintliga
infrastrrukturen.

Proje
ektet är beläge
et i ett områd
de som
är läm
mpligt med ta
anke på
verks
samheten och
h stöder sig i
huvu
udsak på den befintliga
b
infras
strukturen.

Den nä
ärmaste bosättningen finns på
cirka 1,,1 kilometers avstånd från de
närmas
ste planerade kraftverken.

Den närmaste bosättningen finn
ns på
cirka 1,1 kilometers avstånd frå
ån de
närm
maste planerad
de kraftverken
n.

En relativt liten del (cirka
(
2,9 %) av
projekttområdet som i huvudsak
använd
ds för skogsbruk ändras till
energip
produktions-område.

En re
elativt liten de
el (cirka 2,3 %
%) av
proje
ektområdet so
om i huvudsak
k
används för skogsbruk ändras ttill
energ
giproduktionsområde.

Den nu
uvarande anvä
ändningen av
område
et kan i huvud
dsak fortsätta som
förut.

Den nuvarande an
nvändningen a
av
områ
ådet kan i huv
vudsak fortsätt
tta som
förutt.

Projekttet förverkligar etapplandsk
kapsplanläg
ggningen.

Proje
ektet förverklig
gar etappland
dskapsplanläggningen.

Det upp
pstår inte kon
nflikter mellan
möjliga
a framtida utvidgningsplane
er för
Pjelax by
b eller andra
a planer för om
mrådet
i och med
m
att vindkra
aftparken byg
ggs.

Det uppstår
u
inte konflikter mella
an
möjliiga framtida utvidgningspla
u
aner för
Pjelax by eller and
dra planer för området
i och med att vindkraftparken b
byggs.

Varrken de
neg
gativa eller
de positiva
kon
nsekvensern
a fö
örverkligas.

Inga
kon
nsekvenser.

Kons
sekvenserna är likvärdiga m
med
konsekvenserna so
om uppstår i
alternativ 1, men eftersom
e
män
ngden
krafv
verk är färre är
ä även
konsekvenserna något lindrigarre.
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ALTERNATIV 1

ALTERNATIV 2

ALTERNATIV
0

En större park
30 kraftverk

En mindre park
23 kraftverk

Projektet
genomförs
inte

Inga betydande negativa konsekvenser
uppstår för utövandet av näringar.

Inga betydande negativa konsekvenser
uppstår för utövandet av näringar.

Idkandet av skogsbruk förhindras på
byggoplatserna under anläggningen
och driften av vindkraftverken.

Idkandet av jord- och skogsbruk
förhindras på byggområdet under
anläggningen och driften av
vindkraftverken.

Den nuvarande
markanvändnin
gen förändras
inte och
skogsbruket
och marktäkter
i området kan
fortsätta som
tidigare.

Den permanent förlorade markarealen
uppgår till cirka 46,5 hektar. I övrigt
kan verksamheten på projektområdet
fortsätta som förut.
Alternativet ökar kommunernas
skatteintäkter genom ökad
sysselsättning och företagsverksamhet.
Alternativets sysselsättningseffekter i
placeringskommunen och närområdet
är av storleksklassen 360 manår.
I landskapsplanen finns en beteckning
för bergstäkt på området, vars
ibruktagande skulle ha positiva
konsekvenser vid anläggningen av
vindkraftparken.

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

Den permanent förlorade markarealen
uppgår till cirka 36,5 hektar. I övrigt
kan verksamheten på projektområdet
fortsätta som förut.
Alternativet ökar kommunernas
skatteintäkter genom ökad
sysselsättning och företagsverksamhet.
Alternativets sysselsättningseffekter i
placeringskommunen och närområdet
är av storleksklassen 280 manår.
I landskapsplanen finns en beteckning
för bergstäkt på området, vars
ibruktagande skulle ha positiva
konsekvenser vid anläggningen av
vindkraftparken.

Konsekvensern
a för
regionalekonom
in (förbättrad
sysselsättning,
kommunernas
skatteintäkter)
förverkligas
inte.
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ALTERNATIV 1

ALTERNATIV 2

ALTERNATIV
0

En större park
30 kraftverk

En mindre park
23 kraftverk

Projektet
genomförs
inte

Anläggningsskedet ger ställvis upphov
till kortvarigt buller.

Anläggningsskedet ger ställvis upphov
till kortvarigt buller.

I alternativ 1 har man modellerat
bullret med ett kraftverk vars
utgångskäll-ljud är 104,5 dB(A).

I alternativ 2 har man modellerat
bullret med ett kraftverk vars
utgångskäll-ljud är 107,5 dB(A).

Svalskulla 5 kraftverk som anläggs
under 2014 har beaktats.

Svalskulla 5 kraftverk som anläggs
under 2014 har beaktats.

Inom 35 dB(A) bullergränsen finns det
5 st fritidsbostäder och 2 st
naturskydds-områden.

Inom 35 dB(A) bullergränsen finns det
3 st fritidsbostäder och 2 st
naturskydds-områden.

Fritidsbostäderna är dock inte belägna
på planlagda områden för
fritidsbebyggelse, och därmed är
konsekvenserna endast lokalt måttliga.
Fritidsbostäderna är dessutom belägna
precis intill bullergränsen 35 dB(A).

Fritidsbostäderna är dock inte belägna
på planlagda områden för
fritidsbebyggelse, och därmed är
konsekvenserna endast lokalt måttliga.
Fritidsbostäderna är dessutom belägna
precis intill bullergränsen 35 dB(A).

Ett av naturskyddsområdena är
dessutom beläget inom bullerområdet
40 dB(A). Skyddsgrunderna baseras på
naturtyper, vars skyddstatus inte
bedöms försvagas som följd av den
höjda bullernivån.

Ett av naturskyddsområdena är beläget
inom 45 dB(A) bullerområdet och det
andra är delvis beläget inom 40 dB(A)
bullerområdet. Skyddsgrunderna
baseras på naturtyper, vars
skyddstatus inte bedöms försvagas
som följd av den höjda bullernivån.

Det lågfrekventa bullret kommer att
höras utomhus invid byggnaderna, men
underskrider hörseltröskeln och SHM
riktvärden för buller inomhus.

Inga
konsekvenser.

Det lågfrekventa bullret kommer att
höras utomhus invid byggnaderna.
Enligt modelleringen kan hörseltröskeln
för det lågfrekventa ljudet överskridas
vid 6 st byggnader, men SHM
riktvärden underskrids vid alla objekt.

Skuggor

Bullerkonsekcvenserna är mindre i
alternativ 2 än i alternativ 1.
Skuggnings-modelleringar har
uppgjorts för en verklig situation (real
case) som inte beaktar skog och för en
som beaktar skog.

Skuggnings-modelleringar har
uppgjorts för en verklig situation (real
case) som inte beaktar skog och för en
som beaktar skog.

Svalskulla 5 kraftverk som anläggs
under 2014 har beaktats.

Svalskulla 5 kraftverk som anläggs
under 2014 har beaktats.

Det finns inte fasta eller fritidsbostäder
som är belägna inom 8 h/a området.

Det finns inte fasta eller fritidsbostäder
som är belägna inom 8 h/a området.

Då modelleringen beaktar den
befintliga skogen kan man konstatera
att av de enskilt beräknade objekten
uppgår skuggtimmarna till nästan 2 h/a
endast för ett objekt. Skuggningen
orsakas dessutom nästan enbart av
Svalskulla kraftverken.

Då modelleringen beaktar den
befintliga skogen kan man konstatera
att av de enskilt beräknade objekten
uppgår skuggtimmarna till nästan 2 h/a
endast för ett objekt. Skuggningen
orsakas dessutom nästan enbart av
Svalskulla kraftverken.

Inga
konsekvenser.

Konsekvenserna är mindre i alternativ
2 är i alternativ 1.
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Trafik, radar och kommunikation

27.6.2014

ALTERNATIV 1

ALTERNATIV 2

ALTERNATIV
0

En större park
30 kraftverk

En mindre park
23 kraftverk

Projektet
genomförs
inte

Trafiken på transportrutterna ökar
under anläggningstiden.

Trafiken på transportrutterna ökar
under anläggningstiden.

De mest betydande konsekvenserna
orsakas av specialtransporterna, som
kan ge upphov till kortvariga störningar
i trafiken.

De mest betydande konsekvenserna
orsakas av specialtransporterna, som
kan ge upphov till kortvariga störningar i
trafiken.

Närheten till riksväg 8 och Teuvavägen
betyder att det finns goda
vägförbindelser ända fram till
projektområdet.

Närheten till riksväg 8 och Teuvavägen
betyder att det finns goda
vägförbindelser ända fram till
projektområdet.

Konsekvenserna varar i 1 byggsäsong
och är av liten betydelse.

Konsekvenserna varar i 1 byggsäsong.
Antalet kraftverk är färre vilket innebär
att konsekvenserna är mindre än i
alternativ 1.

Enligt Digita Ab:s utlåtande samt FCG:s
beräkningar är det troligt att
vindkraftparken kommer att orsaka
störningar i tv-sändningen för bostäder
nordväst om projektområdet.
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Inga
konsekvenser.

Enligt Digita Ab:s utlåtande samt FCG:s
beräkningar är det troligt att
vindkraftparken kommer att orsaka
störningar i tv-sändningen för bostäder
nordväst om projektområdet.
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27.6.2014

ALTERNATIV 1

ALTERNATIV 2

ALTERNATIV
0

En större park
30 kraftverk

En mindre park
23 kraftverk

Projektet
genomförs
inte

Vindkraftsparken ändrar
landskapsbilden i synnerhet i
projektområdets närområde.

Inga
konsekvenser.

Synlighetsanalyser och fotomontage
har uppgjorts med beaktande av
Svalskulla vindkraftpark som är under
anläggning väster on Pjelax
vindkraftpark.
Vindkraftsparken ändrar
landskapsbilden i synnerhet i
projektområdets närområde.

Landskap och kulturmiljö

Inom närområdet finns det bosättning i
Pjelax by, Myrkky och Tjöck. Det finns
även öppna bandformade åkerområden
väst och öst om vindkraftparken.
Till en del av bosättningen i Pjelax by
bildas det minst måttliga och ställvis
nästan betydande landskapskonsekvenser. Konsekvensens
betydelse är dock beroende av hur
åskådaren förhåller sig till
vindkraftverken.
Vindkraftparken syns även till stora
öppna havsområden.
Vindkraftparken syns till delar av Tjöck
by, högst måttliga konsekvenser. Små
konsekvenser till Myrkky, Österskogen
och Perälä, på grund av täckande skog.
Måttliga konsekvenser för RKY-2009
och 1993 objektet Myllymäki, som är
del av Kristinestads rutplaneområde.
Till övriga RKY-objekt endast små
konsekvenser.
Konsekvenserna är mindre för de
öppna platser som finns längre bort.

Fornlämningar

Konsekvenserna av flyghinderljusen
bedöms förbli lindriga, eftersom den
intensiva växthusnäringen med
konstgjord belysning t.o.m. 17 h / dygn
bildar starkare ljuskällor i projektets
närhet.

Inom närområdet finns det bosättning i
Pjelax by, Myrkky och Tjöck. Det finns
även öppna bandformade åkerområden
väst och öst om vindkraftparken.
Till en del av bosättningen i Pjelax by
bildas det måttliga till minst måttliga
landskaps-konsekvenser.
Konsekvensens betydelse är dock
beroende av hur åskådaren förhåller sig
till vindkraftverken.
Vindkraftparken syns även till stora
öppna havsområden.
Vindkraftparken syns till delar av Tjöck
by, små konsekvenser. Små
konsekvenser även till Myrkky,
Österskogen och Perälä, på grund av
täckande skog.
Måttliga konsekvenser för RKY-2009
och 1993 objektet Myllymäki, som är
del av Kristinestads rutplaneområde.
Till övriga RKY-objekt endast små
konsekvenser.
Objekt som ligger längre bort utsätts
för mindre konsekvenser.
Konsekvenserna av flyghinderljusen
bedöms förbli lindriga, eftersom den
intensiva växthusnäringen med
konstgjord belysning t.o.m. 17 h / dygn
bildar starkare ljuskällor i projektets
närhet.
Alternativ 2 orsakar mindre
konsekvenser för landskapsbilden,
eftersom antalet kraftverk är mindre.
De kraftverk som i flera fall varit de
mest dominerande speciellt för
bosättningens landskaps-konsekvenser
har tagits bort i alt 2.

I närheten av vindkraftparkens
byggplatser finns ett
fornlämningsobjekt, Bredmossens fasta
fornlämning.

I närheten av vindkraftparkens
Inga
byggplatser finns ett
konsekvenser.
fornlämningsobjekt, Bredmossens fasta
fornlämning.

Inga konsekvenser uppstår eftersom
konstruktionerna har placerats på ett
tillräckligt avstånd från objektet.

Inga konsekvenser uppstår eftersom
konstruktionerna har placerats på ett
tillräckligt avstånd från objektet.
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Vegetation

27.6.2014

ALTERNATIV 1

ALTERNATIV 2

ALTERNATIV
0

En större park
30 kraftverk

En mindre park
23 kraftverk

Projektet
genomförs
inte

Anläggningen av vindkraftsparken
splittrar i liten mån den naturliga miljön
och ökar kanteffekten.

Anläggningen av vindkraftsparken
Inga
splittrar i liten mån den naturliga miljön konsekvenser.
och ökar kanteffekten.

Vanligt skogsbruksområde avverkas på
högst cirka 47 hektar.

Vanligt skogsbruksområde avverkas på
högst cirka 37 hektar.

På projektområdet finns
skyddsområden för urskog och
skyddsprogram för lund som även är
Natura 2000-områden. Till objekten har
lämnats ett skyddsavstånd på 380 m.

På projektområdet finns
skyddsområden för urskog och
skyddsprogram för lund som även är
Natura 2000-områden. Till objekten har
lämnats ett skyddsavstånd på 380 m.

I samband med skyddsområdena finns
det även tidigare upptäckta
förekomster av skogsfru (VU), talgticka
(VU), aspgelelav (VU) och ullticka (NT).
Inga nya förekomster upptäcktes under
naturinventeringarna och tidigare
kända förekomster omges av en
tillräcklig skyddszon.

I samband med skyddsområdena finns
det även tidigare upptäckta
förekomster av skogsfru (VU), talgticka
(VU), aspgelelav (VU) och ullticka (NT).
Inga nya förekomster upptäcktes under
naturinventeringarna och tidigare
kända förekomster omges av en
tillräcklig skyddszon.

Under naturkarteringarna avgränsade
man tre värdefulla myrområden samt
två områden där flygekorre
förekommit. Det uppstår inga direkta
konsekvenser för värdefulla
naturobjekt. De indirekta
konsekvenserna är små.

Under naturkarteringarna avgränsade
man tre värdefulla myrområden samt
två områden där flygekorre
förekommit. Det uppstår inga direkta
konsekvenser för värdefulla
naturobjekt. De indirekta
konsekvenserna är små.
Konsekvenserna är något mindre i
alternativ 2 än i alternativ 1.
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Fågelbeståndet

27.6.2014

ALTERNATIV 1

ALTERNATIV 2

ALTERNATIV
0

En större park
30 kraftverk

En mindre park
23 kraftverk

Projektet
genomförs
inte

Anläggningen förändrar och splittrar i
liten utsträckning det häckande
fågelbeståndets livsmiljöer och orsakar
tillfälliga störningar.

Anläggningen förändrar och splittrar i
liten utsträckning det häckande
fågelbeståndets livsmiljöer och orsakar
tillfälliga störningar.

Det uppstår inga direkta konsekvenser
beträffande utbredningsområdena för
det skyddsmässigt värdefulla
fågelbeståndet, och de störande
konsekvenserna riktar sig mot arter
som är frekventa i finska skogar.

Det uppstår inga direkta konsekvenser
beträffande utbredningsområdena för
det skyddsmässigt värdefulla
fågelbeståndet, och de störande
konsekvenserna riktar sig mot arter
som är frekventa i finska skogar.

Det uppstår inga betydande
konsekvenser för hönsfåglarnas
spelplatser. Konsekvenserna för
tjäderns spelplatser är måttliga.

Det uppstår inga betydande
konsekvenser för hönsfåglarnas
spelplatser. Konsekvenserna för
tjäderns spelplatser är måttliga.

Kollisionsrisken för det häckande
fågelbeståndet är liten. För havsörnen
som häckar väster om projektområdet
kan alternativ 1 orsaka minst måttliga
konsekvenser, fastän havsörnens
flygriktningar vid uppföljningar i
huvudsak har konstaterats riktas mot
Pjelaxfjärden.

Kollisionsrisken för det häckande
fågelbeståndet är liten. För havsörnen
som häckar väster om projektområdet
har man i alternativ 2 lämnat ett
bredare skyddsområde. Man har även
garanterat en ca 2,5 km bred
flyttkorridor för fåglar längs med
riksväg 8 mellan Pjelax och Svalskulla
projekten.

Fiskgjusens bo som har rapporterats
finnas på projektområdet har under
kateringar konstaterats vara opassande
och förstärkt av människan.
Kusten i Österbotten är ett viktigt
område för det flyttande
fågelbeståndet. Intill projektområdet
observerade man under
uppföljningarna av höst- och vårflytten
flest måsfåglar, tranor och duvfåglar.
Andra observerade arter var tättingar,
gäss och svanar. Man observerade
även olika örnar och andra
dagrovfåglar.
Tyngdpunkterna för flyttsträcken var i
huvudsak lokaliserade väster om
projektområdet. På cirka 10 km
avstånd söder om projektområdet finns
Lålby åkrar, som är ett av Finlands
viktigaste rastplatser för en mängd
flyttande fågelarter, speciellt för gåsen.
Sädgåsens vårflyttning vek enligt
observationerna inåt mot fastlandet
redan innan projketområdet.
Rovfåglarnas flytt sker enligt
observationerna delvis över
projektområdet.
Projektområdet bedöms inte utgöra en
betydlig kollisionsrisk eller hinder för
det flyttande fågelbeståndet, eftersom
projketområdet är enkelt att väja mot
väst eller öst. För gäss utgör t.ex. jakt
en mycket mer betydlig dödlighet än
vindkraftverken.
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Inga
konsekvenser.

Kusten i Österbotten är ett viktigt
område för det flyttande
fågelbeståndet. Intill projektområdet
observerade man under
uppföljningarna av höst- och vårflytten
flest måsfåglar, tranor och duvfåglar.
Andra observerade arter var tättingar,
gäss och svanar. Man observerade
även olika örnar och andra
dagrovfåglar.
Tyngdpunkterna för flyttsträcken var i
huvudsak lokaliserade väster om
projektområdet. På cirka 10 km
avstånd söder om projektområdet finns
Lålby åkrar, som är ett av Finlands
viktigaste rastplatser för en mängd
flyttande fågelarter, speciellt för gåsen.
Sädgåsens vårflyttning vek enligt
observationerna inåt mot fastlandet
redan innan projketområdet.
Rovfåglarnas flytt sker enligt
observationerna delvis över
projektområdet.
Projektområdet bedöms inte utgöra en
betydlig kollisionsrisk eller hinder för
det flyttande fågelbeståndet, eftersom
projketområdet är enkelt att väja mot
väst eller öst. I alternativ 2 är även den
breda flyttkorridoren gynnsam för de
individer vars flyttsträck lokaliseras till
riksväg 8 och väster om
projketområdet.
Alternativ 2 bedöms orsaka mindre
konsekvenser för fågelbeståndet än
alternativ 1.
FO-nummer 2474031-0
Helsingfors

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

PJELAX VINDKRAFTSPARK
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

223 (232)

Fauna

27.6.2014

ALTERNATIV 1

ALTERNATIV 2

ALTERNATIV
0

En större park
30 kraftverk

En mindre park
23 kraftverk

Projektet
genomförs
inte

Projektet förändrar i liten utsträckning
djurens livsmiljöer och medför tillfälliga
störningar för faunan.

Projektet förändrar i liten utsträckning
djurens livsmiljöer och medför tillfälliga
störningar för faunan.

Inga direkta konsekvenser uppstår i
fråga om utbredningsområdena för de
djurarter som är skyddsmässigt
värdefulla.

Inga direkta konsekvenser uppstår i
fråga om utbredningsområdena för de
djurarter som är skyddsmässigt
värdefulla.

Projektområdet har konstaterats inte
vara viktigt för lokala eller flyttande
fladdermöss, därmed orsakas endast
lindriga konsekvenser.

Projektområdet har konstaterats inte
vara viktigt för lokala eller flyttande
fladdermöss, därmed orsakas endast
lindriga konsekvenser.

Inga
konsekvenser.

Skyddsområden

Jakt

Konsekvenserna är mindre i alternativ
2 än i alternativ 1.
Genomförandet av projektet medför en
lätt minskning av viltstammarna i
anläggningsskedet.

Genomförandet av projektet medför en
lätt minskning av viltstammarna i
anläggningsskedet.

Jaktmöjligheterna försämras inte i
betydande omfattning.

Jaktmöjligheterna försämras inte i
betydande omfattning.

Konsekvenserna under driften av
vindkraftparken är små.

Konsekvenserna är mindre än i
alternativ 1.

Skyddsområdena som är belägna på
projektområdet har lämnats utanför
byggnation. Eftersom deras
skyddsvärden baseras på naturtyper
bedöms vindkraftparken inte orsaka
konsekvenser för objektens
skyddsstatus.

Skyddsområdena som är belägna på
projektområdet har lämnats utanför
byggnation. Eftersom deras
skyddsvärden baseras på naturtyper
bedöms vindkraftparken inte orsaka
konsekvenser för objektens
skyddsstatus.

För de Naturaområden som är belägna i
närheten av projektområdet och via
vilka fåglar flyttar kan projektområdet
potentiellt utgöra kollisionsrisk eller
hinder.

För de Naturaområden som är belägna i
närheten av projektområdet och via
vilka fåglar flyttar kan projektområdet
potentiellt utgöra kollisionsrisk eller
hinder. Detta har dock lindrats genom
att lämna en 2,5 km bred flyttkorridor
mellan Svalskulla och Pjelax
vindkraftparker för att bättre
möjliggöra det flyttsträck som löper
längs med rksväg 8.

En skild Naturabehovsprövning har
utförts för projektet.

Inga
konsekvenser.

Inga
konsekvenser.

En skild Naturabehovsprövning har
utförts för projektet.
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Klimat och luftkvalitet

Yt- och grundvatten

Jordmån och berggrund

27.6.2014

ALTERNATIV 1

ALTERNATIV 2

ALTERNATIV
0

En större park
30 kraftverk

En mindre park
23 kraftverk

Projektet
genomförs
inte

Konsekvenserna riktar sig mot
byggplatserna för vindkraftparken där
man utför anläggningsarbeten.

Konsekvenserna riktar sig mot
byggplatserna för vindkraftparken där
man utför anläggningsarbeten.

I konsekvensområdet finns inga
geologiskt värdefulla objekt.

I konsekvensområdet finns inga
geologiskt värdefulla objekt.

På basen av GTK:s preliminära
bedömning om förekomst av sura
sulfatjordar förekommer det mycket
osannolikt dessa jordar på
projektområdet.

På basen av GTK:s preliminära
bedömning om förekomst av sura
sulfatjordar förekommer det mycket
osannolikt dessa jordar på
projektområdet.

Riskerna för att jordmånen förstörs
under driften är mycket osannolika tack
vare småskalig användning av
kemikalier, övervakning och
regelbunden service.

Riskerna för att jordmånen förstörs
under driften är mycket osannolika tack
vare småskalig användning av
kemikalier, övervakning och
regelbunden service.

De mest betydande konsekvenserna
infaller under anläggningsskedet, då
avrinningen och sedimentbelastningen
kan öka något i närheten av
byggplatserna.

De mest betydande konsekvenserna
infaller under anläggningsskedet, då
avrinningen och sedimentbelastningen
kan öka något i närheten av
byggplatserna.

Kraftverkens fundamentteknik väljs
utifrån markunderlaget för att undvika
konsekvenser.

Kraftverkens fundamentteknik väljs
utifrån markunderlaget för att undvika
konsekvenser.

Det finns inga sjöar eller vattendrag
som är värdefulla eller skyddade med
tanke på naturskyddet eller
fiskerihushållningen.

Det finns inga sjöar eller vattendrag
som är värdefulla eller skyddade med
tanke på naturskyddet eller
fiskerihushållningen.

Det finns inga grundvattenområden på
projektområdet.

Det finns inga grundvattenområden på
projektområdet.

Det finns inga hushållsvattenbrunnar
på projektområdet.

Det finns inga hushållsvattenbrunnar
på projektområdet.

Konsekvenserna under
anläggningstiden är inte betydande.

Konsekvenserna under
anläggningstiden är inte betydande.

Projektet förverkligar Finlands strävan
till att öka produktionen av förnybar
energi.
Vindkraftsparkens elproduktion minskar
växthusutsläppen jämfört med
nollalternativet.
I alternativ 1 minskar
koldioxidutsläppen årligen med cirka
146 880 ton i jämförelse med
nollalternativet.
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Inga
konsekvenser.

Inga
konsekvenser.

Projektet
förverkligar inte
Finlands
Projektet förverkligar Finlands strävan
målsättningar
till att öka produktionen av förnybar
att öka
energi.
produktionen
Vindkraftsparkens elproduktion minskar av förnybar
växthusutsläppen jämfört med
energi.
nollalternativet.
Motsvarande
I alternativ 2 minskar
elmängd
koldioxidutsläppen årligen med cirka
produceras i
127 300 ton i jämförelse med
huvudsak med
nollalternativet.
fossila bränslen.
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Sammantagna konsekvenser

27.6.2014

ALTERNATIV 1

ALTERNATIV
V2

ALTERNATIV
0

En större park
k
30
3 kraftverk
k

En mindre p
park
23 kraftverrk

Projek
ktet
genomförs
inte
e

Sammantagna
S
a konsekvense
er har främst
b
bedömts
uppk
komma med d
de planerade
v
vindkraftparke
erna Svalskull a, Böle,
K
Kristinestad
Norr och vindk raftpark
G
Gamla
Närpesvägen.

Sammantag
gna konsekven
nser har främst
bedömts uppkomma med
d de planerade
e
vindkraftparrkerna Svalsku
ulla, Böle,
Kristinestad Norr och vind
dkraftpark
Gamla Närpesvägen.

Riktvärdet 35 dB(A) för fritiidsbostäder
R
ö
överskrids
vid Pjelaxfjärden
n och
S
Storträsket.

Riktvärdet 35
3 dB(A) för frritidsbostäderr
överskrids vid
v Pjelaxfjärd
den och
Storträsket.

Sammantagna
S
a skuggningsk
konsekvenser
över 8 h/a up
ppstår endast
s
sydost
om vindkraftpark Ga
amla
N
Närpesvägen.
Då man beak
ktar befintlig
s
skog
är de sam
mmantagna
k
konsekvensern
na lindriga.

Sammantag
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et och
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f
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Det kan uppsttå nästan bety
D
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p
projekt
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29.4 Alte
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M
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f
projekttet och de
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principiell redogörelse för metoderna för bedömning och jämförelse av
miljökonsekvenserna finns i kapitel 8 och resultaten av bedömningen har lagts fram i
kapitlen 9-27.
Alternativen för anläggningen av vindkraftsparken som har granskats i MKB-förfarandet
är enligt resultaten av miljökonsekvensbedömningen genomförbara. De mest
betydande
konsekvenserna
riktar
sig
mot
det
flyttande
fågelbeståndet.
Landskapskonsekvenserna utsträcker sig till ett relativt stort område, men samtidigt
bör man även beakta att den skymmande effekten som bl.a. skogen och topografin ger
upphov till begränsar kraftverkens synlighet, på vissa ställen till och med betydligt.
Konsekvenserna för bullret och skuggbildningen är enligt bedömningen huvudsakligen
små eller måttliga. Konsekvenserna för markanvändningen och naturen är också
huvudsakligen små. Konsekvenserna för vegetationen, övrig fauna och det häckande
fågelbeståndet är små till måttliga.
Man har identifierat skillnader mellan de olika alternativens konsekvenser, i synnerhet
till följd av vindparkalternativens storleksklasser. I det mindre alternativet skulle man
bygga 23 kraftverk och i det större 30 kraftverk. De mest betydande skillnaderna med
tanke på miljön hänför sig till det flyttande fågelbeståndet och landskapet. I alternativ
1 finns det risker för att kraftverken bildar ett hinder för flyttstråken som löper längs
med riksväg 8. Förändringen i landskapet är något större om det större alternativet
genomförs, men enligt synlighetsanalysen kommer relativt många kraftverk att vara
synliga i båda alternativen.
De säkerhets- eller miljörisker som hänför sig till vindkraftsparken är små, och det är
osannolikt att de förverkligas under projektet. De risker som har identifierats inom
projektet kan förebyggas eller minskas genom övervaknings- och serviceåtgärder.
Av alternativen som har granskats i MKB-förfarandet kan alternativ 2 anses vara bättre
för genomförande ur såväl fågelsynvinkel som landskapssynvinkel. Under den fortsatta
planeringen bör man upprätthålla dialogen med projektets olika intressentgrupper och
parter samt i nödvändig utsträckning fundera på metoder för att minska och lindra
konsekvenserna.
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