FCG DESIGN OCH PLANERING AB

PROGRAM FÖR MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING

62 (107)

nus/brandtii) samt vattenfladdermus (Myotis daubentonii) (Chiropterologiska
föreningen i Finland r.f. 2013).

Bild 10.5. Mustaschfladdermusarterna (Myotis mystacinus/brandtii) påträffas
från södra Finland upp till Vasa.
Kuva 10.5. Viiksisiippalajeja (Myotis mystacinus/brandtii) tavataan EteläSuomesta Vaasan korkeudelle saakka.

På basen av den utförliga karteringen som gjorde på området var de observerade fladdermössen relativt få. Därmed kan man enligt karteringsrapporten anse
att projektområdet inte i sin helhet är en passande livsmiljö för fladdermusen.
Projektområdet består av ung utdikad ekonomiskog, kalhyggen och breda öppna
skogsvägar. Marklagret på projektområdet är även ganska torrt och upprätthåller därför inte en tillräcklig insektfauna för fladdermössens behov. I projektområdets västra delar upptäckte man dock flera fladdermöss på födosökning och
en dagsgömma ytterom projektområdet. Under karteringen upptäckte man nordisk fladdermus och mustaschfladdermus.
En noggrannare beskrivning av fladdermössen i projektområdet kommer att utarbetas i MKB-beskrivningsskedet som kommer att basera sig på de fältundersökningar som genomförts i projektet.
Flygekorre
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). (Bild 10.6)
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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 ha, hanarnas i medeltal 60 ha (Jokinen
m.fl. 2007, miljöministeriet 2010).
Flygekorren klassificeras i Finland 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 ELYcentralen fattar beslut om tillstånden med stöd av NVL 49 § 3 mom. (Miljöministeriet 2005).
På projektområdet finns naturtyper som vore dugliga som flygekorrhabitat,
såsom grövre granblandskog, områden längs diken och kantskogar intill åkrar.
På grund av intensiva skogsvårdsåtgärder såsom omfattande gallrings- och slutavverkningar och ställvis mycket tät fastighetsindelning är skogsBilderna på
projektområdet dock små och splittrade.

Bild 10.6. Den finländska flygekorrstammen (Pteromys volans) är störst i Österbotten.
Kuva 10.6. Liito-oravan (Pteromys volans) kanta on Suomessa runsain Pohjanmaalla.

Enligt statens miljöförvaltnings databas över arter (Eliölajit-tietojärjestelmä
UHEX) har två individer påträffats på strax under en kilometers avstånd från
projektområdet, en i Gålören norr om projektområdet och en i Södermedlandet
väster om projektområdet mellan strandvägen och Norrifjärden. På under två
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kilometers avstånd från projektområdet har ytterligare två individer påträffats,
en i Gålören och en annan i skogsområdet mellan Korsbäck och projektområdet.
Dessutom har tre flygekorrar påträffats norr och väster om Molpe. Arten förekommer mera rikligt på sex kilometers avstånd sydost om Korsnäs.
Under karteringen som utfördes 4.6.-13.6.2013 av Janne Partanen från FCG Design och planering Ab observerade man inte flygekorreförekomster. Terrängkarteringen utfördes under sammanlagt 30 timmar. Flygekorrens förekomst undersöktes genom att på förhand lokalisera möjliga gynnsamma livsmiljöer och genom att i terrängen söka efter flygekorrens avföring intill möjliga bo-, vistelseoch födoträd.
Områdets granskogar är relativt unga och kan därför inte anses vara optimala
som flygekorrens livsmiljö. Till största delen är områdets skogar karga tallskogar eller unga brukade skogar. De områden som kunde vara passande livsmiljöer är splittrade och isolerade. Sammanlagt karterades flygekorren på åtta delområden; Långvikskärret, Storskogen, Flatmoss, Lillträsket, Dragåsen, Kolmanåsskogen, Järpkärret, Kipprot.
10.4 Konsekvenser för skyddsområden
10.4.1 Konsekvensmekanismer
Mekanismerna för konsekvenser som inriktas på Natura 2000-områden och
andra skyddsområden är i huvudsak motsvarande som de tidigare definierade
mekanismerna för naturkonsekvenserna. I detta kapitel beaktas dock de naturobjekt skilt för sig som står som kriterier för enskilda skyddsområden. En av de
mest centrala konsekvenserna i detta kapitel utgörs av vindkraftsparkens potentiella konsekvenser för de fåglar som skyddas i närliggande Naturaområden, eftersom dessa fåglar kan påverkas av vindkraftsparken på avstånd utanför sitt
Natura-område.
10.4.2 Utgångsdata och metoder
Bedömningsarbetet utförs som en så kallad prövning av behovet av Naturabedömning, med vilken man uppskattar huruvida projektet förutsätter en sådan
Naturabedömning som avses i 65 § i naturvårdslagen. Konsekvensernas betydelse för grunderna för skyddet av områdena bedöms i förhållande till artrikedomen och den eventuella förändringen av en gynnsam skyddsnivå samt även
med tanke på områdenas enhetlighet. Vad gäller områdena i habitatdirektivet
bedöms bland annat sannolikheten för förändringar i vattenbalansen i myrarna
och rörelserna av de häckande fågelarter som utgör grunden för skyddet av
skyddsområdet i förhållande till projektområdet.
Under arbetets gång bedöms även projektets konsekvenser för förverkligandet
av de skyddsmålsättningar som presenterats i skyddsprogrammen samt
huruvida projektet i betydande omfattning försämrar de naturvärden som har
utgjort grunden för att området införlivats med Natura 2000-nätverket. Vid bedömningen fäster man uppmärksamhet vid konsekvenser som berör de naturtyper i habitatdirektivet och arter i fågel- och habitatdirektiven som utgör grunden
för skyddet av områdena.
Som utgångspunkter vid bedömningen används uppgifterna från den regionala
miljöcentralens (Södra Österbottens ELY-central) Natura-blanketter samt inne-
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hållet i skyddsområdenas skyddsbeslut. Dessutom utnyttjas resultaten av bedömningarna av konsekvenserna för växtligheten, djuren och fåglarna.
Konsekvenserna för skyddsområdena bedöms av biolog, FM Marja Nuottajärvi
från FCG Design och planering Ab.
10.4.3 Nuläge
På projektområdet finns inga Naturaområden eller naturskyddsområden (OIVA
2013). I närheten av projektområdet finns tre objekt som med stöd av habitatoch fågeldirektivet har införlivats med Natura 2000-nätverket samt flera privata
naturskyddsområden. Det närmaste Naturaområdet är Petalax åmynning som är
belägen på cirka 600 meters avstånd nordost om projektområdet. Andra Natura
2000-områden i närheten är Kvarkens skärgård, Kackurmossen, Degermossen
och Närpes skärgård. I närheten av projektområdet finns flera skyddsområden
på privat mark som ingår i Naturaområdena. Flera av dessa är också nationellt
viktiga fågelområden. (OIVA 2013, Södra Österbottens ELY-central 2013).
Förutom de nationellt viktiga fågelområdena finns det i projektområdets närhet
även internationellt viktiga fågelområden, IBA-områden. Det europeiska IBAprogrammet strävar bl.a. efter att skydda områden som är viktiga för fågelarter
som är globalt eller regionalt hotade eller områdesspecifika. (BirdLife International, 2013)
Nedan presenteras Natura 2000- och privata naturskyddsområden som finns på
högst tio kilometers avstånd från projektområdet samt de objekt som ingår
skyddsprogrammen.
Natura 2000-områden
Europeiska unionen har ställt som mål att stoppa utarmningen av naturens
mångfald inom sitt område. Därför har områden som är viktiga i avseende på
naturens mångflad införlivats i ett nätverk vid namnet Natura 2000. I Natura
2000-nätverket tryggas livsmiljöer och arter som har definierats i EU:s habitatdirektiv.
I projektområdet finns inga Natura 2000-områden (Södra Österbottens ELYcentral 2013 & OIVA 2013). På under tio kilometers avstånd från projektområdet finns det fyra Natura 2000-områden (Bild 10.7).
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Bild 10.7. Natura 2000-områden och naturskyddsområden på privat mark samt
UNESCO världsarvsobjekt (svart raster) i närheten av projektområdet (OIVA
2013).
Kuva 10.7. Natura 2000-alueet ja yksityiset luonnonsuojelualueet sekä UNESCO:n maailmanperintökohde hankealueen läheisyydessä (OIVA 2013)

Petalax åmynning
Nordost om projektområdet, på cirka 600 meters avstånd från projektgränsen,
finns Natura 2000-området Petalax åmynning. Området består av Petalaxåns
delta och dess strandlundar samt av Öfjärden, som är en liten glosjö norr om
ådeltat. Petalax åmynning finns i Malax kommun och dess areal är 543 ha.
Eftersom mynningens delta är mycket grunt utgör det vid lågvatten ett viktigt
födoställe för vadare. Fågelbeståndet på området är mångsidigt och förutom
häckande fåglar är området även viktigt som viloplats för flyttande fåglar. Under
vissa år är mängden vilande svanar, gåsar och vadare mycket stort. Öfjärden är
viktig för vattenfågelbeståndet i området, men håller på att växa igen på grund
av dikning.
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Petalax åmynning är ett av de viktigaste fågelområdena för flyttande och häckande fåglar i Kvarkens område. Området är i Malax strandgeneralplan utmärkt
som ett naturskyddsområde (SL), men området är för tillfället utanför naturskyddet. Avsikten med området är skyddet av värdefulla arter och naturtyper
som upptagits i Europeiska Unionens habitatdirektiv (SCI) och fågelarter i fågeldirektivets bilaga I (SPA).
Petalax åmynning (FI0800054)
Eftersom vindkraftsprojektet inte berör naturtyperna som upptas i Naturaområdets lista
har de lämnats bort.
Arter som upptas i bilaga II i habitatdirektivet:

* Flygekorre (Petromys volans) (6%)
*=prioriterad art
Fågelarter på området som upptas i bilaga I till fågeldirektivet:

























rödlom (Botaurus stellaris)
berguv (Bubo bubo)
sydlig kärrsnäppa (Calidris alpina schinzii)
brun kärrhök (Circus aeruginosus)
blå kärrhök (Circus cyaneus)
sångsvan (Cygnus cygnus)
mindre sångsvan (Cygnus columbianus bewickii)
spillkråka (Dryocopus martius)
stenfalk (Falco columbarius)
trana (Grus grus)
törnskata (Lanius collurio)
blåhake (Luscinia svecica)
salskrake (Mergus albellus)
bivråk (Pernis apivorus)
smalnäbbad simsnäppa (Phalaropus lobatus)
brushane (Philomachus pugnax)
ljungpipare (Pluvialis apricaria)
svarthakedopping (Podiceps auritus)
skräntärna (Sterna caspia)
fisktärna (Sterna hirundo)
silvertärna (Sterna paradisaea)
orre (Tetrao tetrix)
järpe (Tetrastes bonasia (Bonasa bonasia))
grönbena (Tringa glareola)

Dessutom förekommer tre utrotningshotade fågelarter
Flyttfågelarter som förekommer på området:












stjärtand (Anas acuta)
skedand (Anas clypeata)
årta (Anas querquedula)
snatterand (Anas strepera)
sädgås (Anser fabalis)
gråhäger (Ardea cinerea)
bergand (Aythya marila)
kustsnäppa (Calidris canutus)
spovsnäppa (Calidris ferruginea)
mosnäppa (Calidris temminckii)
lärkfalk (Falco subbuteo)
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tornfalk (Falco tinnunculus)
silltrut (Larus fuscus)
rödspov (Limosa limosa)
myrsnäppa (Limicola falcinellus)
dvärgbeckasin (Lymnocryptes minimus)
svärta (Melanitta fusca)
kustpipare (Pluvialis squatarola)
gråhakedopping (Podiceps grisegena)
gravand (Tadorna tadorna)
svartsnäppa (Tringa erythropus)
rödbena (Tringa totanus)

Kackurmossen
Natura 2000-området Kackurmossen är beläget sydost om projektområdet på
cirka tre kilometers avstånd. Kackurmossen är en koncentrisk högmosse vars
centrala delar är i naturtillstånd. I de mellersta delarna av mossen förekommer
flera olika mosstyper. Kring mossens kanter finns små kärr. Mossens södra och
sydvästra delar är dikade, men trots detta har mossens struktur och växtlighet
bevarats i naturtillstånd. Området areal är 760 ha.
Mossen omges av ekonomiskog och på östra sidan av mossen finns en 80-100
år gammal mångskiktad, grandominerad moskog. På området har man observerat flygekorre och utter. Största delarna av Natura-området hör till skyddsprogrammet för myrar. Avsikten med området är skyddet av värdefulla arter och
naturtyper som upptagits i Europeiska Unionens habitatdirektiv (SCI) och fågelarter i fågeldirektivets bilaga I (SPA).
Kackurmossen (FI0800018)
Arter som upptas i bilaga II i habitatdirektivet:

utter (Lutra lutra)

* flygekorre (Petromys volans)
*=prioriterad art
Fågelarter på området som upptas i bilaga I till fågeldirektivet:




















pärluggla (Aegolius funereus)
berguv (Bubo bubo)
brun kärrhök (Circus aeruginosus)
blå kärrhök (Circus cyaneus)
sångsvan (Cygnus cygnus)
spillkråka (Dryocopus martius)
lom (Gavia arctica)
smålom (Gavia stellata)
sparvuggla (Glaucidium passerinum)
trana (Grus grus)
törnskata (Lanius collurio)
ljungpipare (Pluvialis apricaria)
svarthakedopping (Podiceps auritus)
småfläckig sumphöna (Porzana porzana)
fisktärna (Sterna hirundo)
silvertärna (Sterna paradisaea)
orre (Tetrao tetrix)
tjäder (Tetrao urogallus)
järpe (Tetrastes bonasia (Bonasa bonasia))
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grönbena (Tringa glareola)

Dessutom förekommer två utrotningshotade fågelarter
Flyttfågelarter som förekommer på området:





skedand (Anas clypeata)
lärkfalk (Falco subbuteo)
skrattmås (Larus ridibundus)
rödbena (Tringa totanus)

Degermossen
Degermossens Natura 2000-område är beläget cirka fyra kilometer sydväst om
projektområdet och är till arealen 508 ha stort och finns i Korsnäs kommun. Degermossen är en högmosse vars mittersta områden är öppna och trädlösa. Avsikten med området är skyddet av värdefulla arter och naturtyper som upptagits
i Europeiska Unionens habitatdirektiv (SCI).
Degermossen (FI0800019)
Fågelarter på området som upptas i bilaga I till fågeldirektivet:





trana (Grus grus)
brushane (Philomachus pugnax)
ljungpipare (Pluvialis apricaria)
grönbena (Tringa glareola)

Kvarkens skärgård
Väster om projektområdet finns ett omfattande Natura 2000-område, Kvarkens
skärgård. Området är beläget cirka fem kilometer från projektområdet och
sträcker ut sig över hela Kvarkens inner- och ytterskärgård. Området innehåller
även fastlandsstränder, stora, skogsbeklädda holmar invid fastlandet och havsbandets karga, steniga och klippiga grynnor. Karakteristiskt för Kvarkens skärgård är den biologiska och geomorfologiska mångfalden och småskaligheten.
Området används för försvarsmaktens övnings- och skjutverksamhet samt för
militärt byggande. På området finns militära konstruktioner och anordningar,
som behövs för försvarsmaktens verksamhet.
Natura 2000-området Kvarkens skärgård är stort till arealen, sammanlagt 128
162 ha, och det mångfaldiga området är indelat i olika delområden. Delområdena är Halsön-Rönnskären-Norrskär, Torglunds skärgård, RudskärsfjärdenFinnvekan, Kvarkens skärgård-Mellankallan-Utgrynnan samt Mickelsörarna. Som
helhet är Kvarkens skärgård ett unikt exemplar av naturtyperna på landhöjningsområdena. Området anses även vara viktigt för forskning, naturhobbyer
och naturturismen.
Området är skyddat av privata skyddsområden (13 %) eller utanför skyddsområdena (86 %). En stor del av området hör till strandskyddsprogrammet. Mickelsörarna är beskyddade med ett skilt principbeslut av statsrådet. Avsikten med
området är skyddet av värdefulla arter och naturtyper som upptagits i Europe-
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iska Unionens habitatdirektiv (SCI) och fågelarter i fågeldirektivets bilaga I
(SPA).
Kvarkens skärgård (FI0800130)
Arter som upptas i bilaga II i habitatdirektivet:





gråsäl (Halichoerus grypus)
utter (Lutra lutra)
baltisk vikare (Phoca hispida botnica)
bred hästsvans (Hippuris tetraphylla)

Fågelarter på området som upptas i bilaga I till fågeldirektivet:









































pärluggla (Aegolius funereus)
jorduggla (Asio flammeus)
vitkindad gås (Branta leucopsis)
berguv (Bubo bubo)
sydlig kärrsnäppa (Calidris alpina schinzii)
nattskärra (Caprimulgus europaeus)
brun kärrhök (Circus aeruginosus)
blå kärrhök (Circus cyaneus)
kornknarr (Crex crex)
sångsvan (Cygnus cygnus)
spillkråka (Dryocopus martius)
ortolansparv (Emberiza hortulana)
stenfalk (Falco columbarius)
mindre flugsnappare (Ficedula parva)
storlom (Gavia arctica)
smålom (Gavia stellata)
sparvuggla (Glaucidium passerinum)
trana (Grus grus)
hydrocoloeus minutus (Larus minutus)
törnskata (Lanius collurio)
trädlärka (Lullula arborea)
blåhake (Luscinia svecica)
salskrake (Mergus albellus)
brunglada (Milvus migrans)
bivråk (Pernis apivorus)
smalnäbbad simsnäppa (Phalaropus lobatus)
brushane (Philomachus pugnax)
tretåig hackspett (Picoides tridactylus)
gråspett (Picus canus)
ljungpipare (Pluvialis apricaria)
svarthakedopping (Podiceps auritus)
småfläckig sumphöna (Porzana porzana)
skräntärna (Sterna caspia)
fisktärna (Sterna hirundo)
silvertärna (Sterna paradisaea)
hökuggla (Surnia ulula)
orre (Tetrao tetrix)
tjäder (Tetrao urogallus)
järpe (Tetrastes bonasia (Bonasa bonasia))
grönbena (Tringa glareola)

Dessutom förekommer åtta utrotningshotade fågelarter
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Flyttfågelarter som förekommer på området:




























tordmule (Alca torda)
stjärtand (Anas acuta)
skedand (Anas clypeata)
årta (Anas querquedula)
snatterand (Anas strepera)
sädgås (Anser fabalis)
roskarl (Arenaria interpes)
gråhäger (Ardea cinerea)
bergand (Aythya marila)
kustsnäppa (Calidris canutus)
spovsnäppa (Calidris ferruginea)
skärsnäppa (Calidris maritima)
småsnäppa (Calidris minuta)
mosnäppa (Calidris temminckii)
tobisgrissla (Cepphus grille)
lärkfalk (Falco subbuteo)
tornfalk (Falco tinnunculus)
silltrut (Larus fuscus)
dvärgbeckasin (Lymnocryptes minimus)
svärta (Melanitta fusca)
sjöorre (Melanitta nigra)
lundsångare (Phylloscopus trochiloides)
kustpipare (Pluvialis squatarola)
gråhakedopping (Podiceps grisegena)
gravand (Tadorna tadorna)
svartsnäppa (Tringa erythropus)
rödbena (Tringa totanus)

Närpes skärgård
Väster om projektområdet, som närmast på cirka 13 kilometers avstånd, finns
ett Naturaområde vid namnet Närpes skärgård. Området omfattar ett skärgårds- och havsområde med en areal på cirka 11 828 ha som sträcker sig från
norr och sydost om Kaskö ända till kusten utanför Korsholm. Största delen av
området i Närpes skärgård hör till strandskyddsprogrammet och Pjelaxfjärden
ingår i det nationella skyddsprogrammet för fågelvatten. Privata skyddsområden
har inrättats på Svartön, Grytskäret samt Harvungön. Avsikten med området är
skyddet av värdefulla arter och naturtyper som upptagits i Europeiska Unionens
habitatdirektiv (SCI) och fågelarter i fågeldirektivets bilaga I (SPA).
Närpes skärgård (FI0800135)
Fågelarter på området som upptas i bilaga I till fågeldirektivet:












jorduggla (Asio flammeus)
vitkindade gäss (Branta leucopsis)
brun kärrhök (Circus aeruginosus)
blå kärrhök (Circus cyaneus)
ängshök (Circus pygargus)
sångsvan (Cygnus cygnus)
spillkråka (Dryocopus martius)
ortolansparv (Emberiza hortulana)
trana (Grus grus)
törnskata (Lanius collurio)
salskrake (Mergus albellus)
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bivråk (Pernis apivorus)
brushane (Philomachus pugnax)
tretåig hackspett (Picoides tridactylus)
ljungpipare (Pluvialis apricaria)
skräntärna (Sterna caspia)
fisktärna (Sterna hirundo)
silvertärna (Sterna paradisaea)
orre (Tetrao tetrix tetrix)
järpe (Tetrastes bonasia (Bonasa bonasia))
grönbena (Tringa glareola)

Flyttfågelarter som förekommer på området:






















stjärtand (Anas acuta)
skedand (Anas clypeata)
årta (Anas querquedula)
sädgås (Anser fabalis)
häger (Ardea cinerea)
roskarl (Arenaria interpres)
bergand (Aythya marila)
sandlöpare (Calidris alba)
spovsnäppa (Calidris ferrunginea)
smånäppa (Calidris minuta)
mosnäppa (Calidris temminckii)
tornfalk (Falco tinnunculus)
silltrut (Larus fuscus)
skrattmås (Larus ridibundus)
myrsnäppa (Limicola falcinellus)
rödspov (Limosa limosa)
dvärgbeckasin (Lymnocryptes minimus)
svärta (Melanitta fusca)
gravand (Tadorna tadorna)
svartsnäppa (Tringa erythropus)
rödbena (Tringa totanus)

UNESCO:s världsarvsobjekt
Gränsen för Kvarkens skärgård, som hör till UNESCO:s världsarvsobjekt, finns
på cirka 4,5 kilometers avstånd från Molpe-Petalax planerade vindkraftspark
(Bild 10.7). Kvarkens skärgård upptogs i juli 2006 som det första naturobjektet i
Finland på UNESCO:s världsarvslista.
Kvarkens skärgård och Höga kusten i Sverige bildar ett gemensamt världsarvsobjekt för två stater. Den låglänta moränskärgården i Finland och de branta
klippstränderna i Sverige ger tillsammans en komplett bild av landhöjningsfenomenet, som orsakats av den för 10 000 år sedan avslutade istiden, och av
dess inverkan på naturen och kulturen. Landhöjningen pågår fortfarande (cirka
8 millimeter per år), och därför är området ett unikt exempel på ett landskap
som är i konstant förändring. Den sammanlagda landytan av Kvarkens skärgård
ökar årligen med cirka 100 ha. De viktigaste geologiska formationerna i området
är De Geer- och Rogen-moränerna, som förekommer vinkelrätt mot inlandsisens
rörelseriktning.
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Naturskyddsområden
På projektområdet finns inga naturskyddsområden.
Det finns 119 skyddsområden på privat mark inom 10 kilometer från projektområdet Molpe-Petalax. De privata skyddsområdena är till största delen belägna i
samband med Natura 2000-områden i Petalax åmynning, Halsön och Degermossen. Det skyddsområdet som ligger närmast projektområdet är Petalax
åmynning 36 (YSA206327) som finns på cirka 650 meters avstånd nordost om
projektområdet.
Objekt som hör till skyddsprogram
I närheten av projektområdet finns det två objekt som hör till skyddsprogram
för fågelvatten, två objekt som hör till skyddsprogram för myrar och två objekt
som hör till skyddsprogram för stränder (Bild 10.8).
Till skyddsprogrammet för fågelvatten hör det tudelade området Petalax åmynning, Öfjärden (LVO100218). Det större området finns på cirka en kilometers
avstånd nordost om projektområdet och dess storlek är 255 ha. Längre nordost
längs med kusten finns områdets andra del, på cirka fem kilometers avstånd
från projektområdet. Det mindre områdets areal är cirka 37 ha. Nordväst om
projektområdet, på cirka 11 kilometers avstånd, finns Halsö vikarna
(LVO100212) som också hör till skyddsprogram för fågelvatten. Områdets areal
är 473 ha.
Till skyddsprogrammet för myrar hör områdena Kackurmossen-Bläckmossen
(SSO100262) och Degermossen (SSO100263). Kackurmossen-Bläckmossen är
belägen cirka fyra kilometer sydost om projektområdet och dess areal är cirka
449 ha. Degermossen finns cirka fyra kilometer sydväst om projektområdet och
dess areal är 487 ha.
Halsön-Rönnskären-Norrskär (RSO100058) och Kaldonskär-Södra Björkön
(RSO100056) hör till skyddsprogrammet för stränder. Halsön-RönnskärenNorrskär är som närmast beläget cirka fyra kilometer väster om projektområdet
och är 71 329 ha stort. Cirka 13 kilometer sydväst om projektområdet finns
Kaldonskär-Södra Björkön som är 10 026 ha stort.
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Bild 10.8. Skyddsprogrammen i närheten av projektområdet (OIVA 2013).
Kuva 10.8. Suojeluohjelmat hankealueen läheisyydessä (OIVA 2013).
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11 MÄNNISKANS OMGIVNING
11.1 Nuvarande näringsverksamhet och markanvändning
11.1.1 Konsekvensmekanismer
De direkta konsekvenserna för näringsverksamheten och markanvändningen
uppstår på projektområdet genom att områdena där vindkraftverken byggs förändras från skogsbruksområde till energiproduktionsområde. Eftersom vindkraftverken inte kommer att omges med stängsel är konsekvenserna mycket lokala och markanvändningen på projektområdet kan i huvudsak fortsätta som tidigare.
Ifall projektet förverkligas kommer det att påverka regionalekonomin. Konsekvenserna för sysselsättningen gäller flera olika sektorer. Vindkraftsparken
skapar framför allt sysselsättning i anläggningsskedet, men även genom underhålls- och servicearbeten under driften. Till följd av den ökade sysselsättningen
och företagsverksamheten ökar vindkraftsparken även kommunernas intäkter
från kommunal-, fastighets- och samfundsskatterna.
Indirekta konsekvenser är konsekvenser som härrör från området när vindkraftsparken är i drift. De viktigaste av dessa konsekvenser är ljudet från vindkraftverken. Bullret kan begränsa vissa markanvändningsformer i den omedelbara
närheten av vindkraftsparken.
Projektets konsekvenser för utnyttjandet av naturtillgångar bedöms som en del
av bedömningen av konsekvenserna för människor, eftersom de viktigaste naturtillgångarna som kan utnyttjas i området bildar grunden för utnyttjandet av
området för rekreation (bärplockning, svampplockning och jakt). Vidare bedöms
hur projektet påverkar marktäktsområdena eller områden som märkts ut som
marktäktsområden i projektets närmaste konsekvensområde.
11.1.2 Utgångsdata och metoder
Konsekvenserna för markanvändningen bedöms genom att granska förändringar
i den nuvarande markanvändningen under anläggnings- och driftskedet för
vindkraftsparken. I bedömningen granskar man konsekvenserna för markanvändningsplanerna i de närliggande områdena om projektet genomförs samt
konsekvenserna efter driften. Utöver konsekvenserna för markanvändningen
granskas vindkraftsparkens lämplighet med tanke på regionens infrastruktur,
vägnät och samhällsstruktur.
Bedömningen fokuserar på områdets nuvarande markanvändningsformer, förändringarna i dessa och de begränsningar som projektet medför för dessa. Vid
bedömningen av betydelsen av en konsekvens beaktar man i vilken mån den
påverkade markanvändningen förändras samt hur betydande förändringen är
regionalt sett. Som stöd för bedömningen strävar man efter att i samarbete
med planeringsmyndigheterna i Närpes utreda om det finns nya markanvändningsplaner för området.
Projektets konsekvenser för näringarna bedöms av en expert utgående från befintliga utgångsdata och den information som samlas in under bedömningsprocessen. Som utgångsdata för bedömningen används uppgifter om ekonomin,
sysselsättningen och näringarna i projektets konsekvensområde samt uppgifter
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som har producerats i samband med bedömningen av de övriga konsekvenserna.
Projektets konsekvenser för markanvändningen och näringarna bedöms av planerare, FM Satu Taskinen från FCG Design och planering Ab.
11.1.3 Nuläge
Näringsverksamhet och markanvändning
På projektområdet utövas skogsbruk och jakt och området används även för rekreation. Dessutom utövas jordbruk i projektområdets närhet (Bild 11.1).
Skogsbruk är den viktigaste näringsverksamheten som utövas på projektområdet. Enligt Corine 2006 består projektområdet till största delen av blandskog. I
områdets norra, södra och västra områden finns det även större områden som
är i övergångsstadium mellan busk-/skogsmark, vilket tyder på att större hyggen har uträttats på området. På området finns två öppna mossar, Dermossen i
sydväst och Långträskmossen i de norra delarna. Det bör observeras att Corine
data är en generalisering av markanvändningen och markytan.
Den markanvändning som omger projektområdet är till stor del mark dominerad
av jordbruk. De odlade områdena finns i närheten av den glesare bystrukturen i
Molpe, Petalax och Korsbäck. På projektområdet finns en liten andel mark som
domineras av jordbruk, sammanlagt 33 ha i de östra och västra delarna.
Genom de södra delarna av projektområdet går en elöverföringslinje. Det finns
ett vattentag när Källmossen i projektområdets södra delar, samt ett vattentag
ytterom projektområdet, nära Långbacken i sydost. I mitten av projektområdet
finns det enligt Lantmäteriverket (2013) ett lagerområde och i de västra delarna
av projektområdet finns det lagerbyggnader intill Pörskär.
Pälsfarmar som finns i närheten av projektområdet utreds via Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening rf. Pälsdjursnäringen är en viktig näringsgren i
Österbotten och det finns även rikligt med pälsfarmar i Molpe och Petalax. De
pälsfarmar som ligger närmast intill projektområdet är belägna längs med Långbackavägen och Råbackavägen söder om projektområdet. Jaktområden som
finns på projektområdet och i närheten av projektområdet utreds via lokala
jaktföreningar och deras deltagande i uppföljningsgruppens arbete.
Liksom andra skogsbruksområden kan Molpe-Petalax projektområde användas
för friluftsliv, bär- och svampplockning och naturobservationer. På områdena
finns inga frilufts- eller andra utflyktsleder som upprätthålls av staten eller
kommunen. Området överlappar i östra kanten landskapsplanens beteckning för
utveckling av å- och älvdalarna. Beteckningen anger områden för landsbygdsbebyggelse i å- och älvdalarna, där särskilt sådant boende samt närings- och
rekreationsverksamhet som faller tillbaka på lantbruk och andra landsbygdsnäringar, naturen och kulturmiljön skall utvecklas. De sydvästra delarna av projektområdet är inkluderade i ett område betecknat som ett utvecklingsområde
för turism och rekreation.
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Bild 11.1. Den byggda miljön i projektområdet och i dess omgivning.
Kuva 11.1. Rakennettu ympäristö hankealueella ja sen ympäristössä.

Bebyggelse
Bosättningar och tätorter
Molpe-Petalax vindkraftspark omges av byar på både Korsnäs och Malax kommuners sida. I Korsnäs finns byn Molpe närmast projektområdet. I Molpe bor
det cirka 550 personer och befolkningsutvecklingen i byn är positiv. Fiske och
sjöfart har alltid varit viktiga näringar i byn, men även pälsfarmning och jordbruk är viktiga näringar (Molpe 2013). Andra byar med fast bosättning i närheten av projektområdet är Häggvik väster om projektområdet samt Råbacken
sydväst om projektområdet.
På Malax kommuns område är den största tätorten i projektområdets näromgivning Petalax by. Petalax by karakteriseras av ett omgivande åkerlandskap. Byn
sträcker sig i nord-sydlig riktning på den östra sidan av projektområdet och bebyggelsen koncentreras intill Petalaxvägen. Övriga byar i närheten av MolpePetalax vindkraftspark är Långbacken söder om området samt Galören i nordost.
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Bostäder i projektområdets näromgivning
Det finns inga bostadshus eller fritidsbostäder på projektområdet för den planerade vindkraftsparken.
Utifrån Lantmäteriverkets terrängdatabas kan det konstateras att det sammanlagt finns 537 bostäder och 124 fritidsbostäder inom en två kilometers radie
från projektområdets gräns (Bild 11.2). De fasta bostäder som finns närmast
projektområdet är belägna vid byarna Galören intill projektområdets norra
gräns, vid Häggvik by sydväst om projektområdet och vid Kråkträsket intill projektområdets östra gräns. Den närmaste fritidsbosättningen finns belägen nordväst om projektområdet nära byn Molpe. Fritidsbostäder finns dessutom norr
om projektområdet i Galören och öst om projektområdet vid Strandkärr. Vid
planeringen av vindkraftverkens placering tas tillräckliga avstånd till bostäderna
i beaktande.

Bild 11.2. Fasta bostäder och fritidsbostäder inom en två kilometers radie från
projektområdet.
Kuva 11.2. Asuinrakennukset ja loma-asunnot kahden kilometrin säteellä hankealueesta.

Det finns två bostadshus på ett avstånd av cirka 800 meter från vindkraftverkens preliminära placeringsplatser, vid Kråkträsk sydost om projektområdet
(Bild 11.3). Bostadshusen är ytterligare belägna just inom konsekvensområdet
för vindkraftsparken (40 dB). Dessutom finns det några bostäder i Granskog
som är belägna cirka 740 meter från närmaste vindkraftverk. Dessa bostäder
ligger dock ytterom konsekvensområdet 40 dB (A). (Lantmäteriverkets terrängdatabas 2013)
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Bild 11.3. Två bostäder i Kråkträsk är belägna inom konsekvensområdet för
vindkraftverken (40 dB(A)). Avståndet till bostäderna är cirka 800 meter.
Kuva 11.3. Kaksi asuinrakennusta Kråkträsketissa ovat voimaloiden vaikutusalueen sisällä (40 dB (A)). Etäisyys asuntoihin on noin 800 metriä.

I konsekvensbedömningen används mer precis information om byggnaderna och
deras status på basen av Malax och Korsnäs kommuners byggnadsregister.
Planläggning
Mål och planer för områdesanvändning
De riksomfattande målen för områdesanvändningen är att säkerställa att frågor
av riksomfattande betydelse beaktas i landskapens och kommunernas planläggning och i de statliga myndigheternas verksamhet.
Statsrådet beslutade om de riksomfattande målen för områdesanvändningen
första gången år 2000 och målen reviderades 13.11.2008.
För vindkraftsplaneringen gäller:




Inom områdesanvändningen tryggas behoven inom energiförsörjningen
på riksnivå och möjligheterna att utnyttja förnybara energikällor gynnas.
När nya kraftlinjer dras skall i första hand de befintliga korridorerna användas.
Vindkraftverken ska i första hand koncentreras till enheter som omfattar
ﬂera kraftverk.

FCG DESIGN OCH PLANERING AB








PROGRAM FÖR MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING

80 (107)

I samband med områdesanvändningen och planeringen av områdesanvändningen som gäller energinät ska riskerna i anslutning till extrema
väderfenomen och översvämningar, markanvändningen i den närmaste
omgivningen, utvecklingen av markanvändningen och närmiljön beaktas;
i synnerhet bosättningen, objekt och områden som är värdefulla ur natur- och kulturhänseende samt särdragen i landskapet.
I samband med områdesanvändningen fäster man särskild uppmärksamhet vid att förebygga sådana olägenheter och risker som människans
hälsa utsätts för.
Vid områdesanvändningen skapas förutsättningar för anpassningen till
klimatförändringen.
Inom områdesanvändningen skall olägenheter i form av buller, vibration
och luftföroreningar förebyggas.
Vid områdesanvändningen ska energisparande samt betingelser för att
använda förnybara energikällor främjas.

I Österbottens landskapsöversikt 2040 strävas till att entydiga och snabba beslut skall medge planläggning av vindkraftsområden och byggnad av vindkraftverk. Därmed skall tilltron till det egna teknologiska kunnandet i Österbotten
stärkas.
Enligt landskapsprogrammet 2011–2014 skall investeringar i infrastruktur för
vindkraftsteknologins transporter, installation av marina vindkraftverk samt för
eldistributions- och transmissionsnät främjas. I enlighet med detta utarbetar
Österbottens förbund för närvarande Etapplandskapsplan 2 för förnybara energiformer och deras placering i Österbotten.
Landskapsplan
Österbottens landskapsplan gäller på projektområdet (Bild 11.4). Österbottens
landskapsplan är fastställt av Miljöministeriet 21.12.2010.
Projektområdet för Molpe-Petalax vindkraftspark överlappar i östra kanten landskapsplanens beteckning för utveckling av å- och älvdalarna (mk). Beteckningen
anger områden för landsbygdsbebyggelse i å- och älvdalarna, där särskilt sådant boende samt närings- och rekreationsverksamhet som faller tillbaka på
lantbruk och andra landsbygdsnäringar, naturen och kulturmiljön skall utvecklas.
På projektområdet, i det norra hörnet, västra kanten samt södra delarna, är det
i landskapsplanen betecknat grundvattenområden (pv). Dessa är grundvattenområden som är viktiga för samhällenas vattentäkt eller som lämpar sig för vattentäkt. Anläggningar och funktioner som medför risk för att grundvattnen förorenas eller förändras skall placeras på tillräckligt långt avstånd från viktiga och
för vattentäkt lämpliga grundvattenområden. Objektbeteckningar för grundvattenområden (blå boll) finns i Petalax öster om projektområdet samt sydost om
projektområdet intill Dragmossen.
De sydvästra delarna av projektområdet är inkluderade i ett område betecknat
mv-13. Mv-beteckningen anger ett utvecklingsområde för turism och rekreation.
För området mv-13 har det specificerats att beteckningen berör naturvärden för
Hintjärv sjö, myrmarker och kusten samt kulturvärden för bebyggelsen i byarna
och landskapen i området.
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Genom de västra delarna av projektområdet har betecknats en blå linje med
bokstäverna tl, vilket anger en datakommunikationsförbindelse. Med beteckningen anvisas ett riktgivande datakommunikationsnät som omfattar hela landskapet samt dess anslutning till ett nationellt och internationellt nät.
Intill projektområdets västra delar finns även beteckningar för en kulturhistoriskt betydande vägsträckning (orange linje med bollar, med vilken avses den
gamla vägsträckningen Strandvägen), beteckning för cykelled (röda bollar i
linje) samt beteckning för en riktgivande friluftsled (gröna bollar i linje). Väster
om projektområdet finns även en beteckning (linje med v) för stomvattenledning, vilken anger de för samhällets vattenförsörjning regionalt viktigaste vattenledningarna. Beteckningen st anger en regional väg (Strandvägen) och beteckningen jv anger ett regionalt överföringsavlopp.
Byarna Molpe och Petalax har i landskapsplanen angetts en rasterbeteckning
som markerar deras betydelse som nationellt värdefulla med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården. Vid planering och användning av samt byggande i
områdena skall bevarandet av de värden som hänför sig till kultur- och naturarvet främjas. Vid detaljerad planering skall landskapsområdenas och den byggda
kulturmiljöns helheter, särdrag och tidsmässiga skiktning beaktas.
Sydväst om projektområdet har byn Råbacken och delar av byn Korsbäck samt i
norr kusten vid Vägviksfjärden betecknats som områden som är värdefulla för
landskapet eller regionen med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården. Med
beteckningen anges landskapsområden och byggda kulturmiljöer som är av intresse för landskapet och på det regionala planet. Vid planering och användning
av samt byggande i områdena skall bevarandet av de värden som hänför sig till
kultur- och naturarvet främjas. Vid detaljerad planering skall landskapsområdenas och den byggda kulturmiljöns helheter, särdrag och tidsmässiga skiktning
beaktas.
I närheten av projektområdet har det angetts en del skyddsområden. Med beteckningen luo har markerats områden väst och nordväst om projektområdet.
Området är särskilt viktigt med tanke på naturens mångfald och anger viktiga
fågelområden utanför skyddsområden. Beteckningen är informativ och anger de
viktigaste nationellt betydande fågelområdena utanför skyddsområden. Beteckningen begränsar inte områdets användning för t.ex. jord- eller skogsbruk.
Inom området kan finnas flera olika markanvändningsformer. Vårdbiotoper
anges med en grön boll. En vårdbiotop har betecknats nordväst om projektområdet, inom ett luo-område, på ön Fjärdsbädan.
Nordost om projektområdet har ett Natura 2000-område markerats. På området
gäller bygginskränkning enligt 33 § i markanvändnings- och bygglagen. När områdesanvändningen planeras skall det tillses att sådana naturvärden inte i betydande grad försämras för vilkas skydd området har införlivats i nätverket Natura
2000. Samma område har också angetts beteckningen SL3, vilket betyder att
området tillhör eller förslagits tillhöra skyddsprogrammet för fågelvatten.
Väster om projektområdet har det markerats ett objekt som ingår i UNESCO:s
världsarvslista. Med beteckningen anges ett område som ingår i FN:s organ för
kultur och vetenskap UNESCOs förteckning över världsarvsobjekt. Kvarkenskärgården har utnämnts som världsarv på geologiska grunder. Värdefulla geologiska formationer är De Geer-moränerna, drumlinerna och glosjöarna. Plane-
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ringsbestämmelse: Vid planering av markanvändning i området bör världsarvets
geologiska värden samt skyddsområdenas skyddsvärden beaktas.
Byn Molpe har angetts beteckningen at-2, vilket betyder att byn klassas som en
havsnära by. Med beteckningen anges för havsnära boende lämpliga byar. Planeringsbestämmelse: Vid områdesplanering bör byns ställning stärkas genom
att sammanjämka behoven beträffande fritidsbosättning, fast bosättning och övrig verksamhet.
Petalax har angetts beteckningen ca, vilket anger ett sekundärcentrum för centrumfunktioner. Vid områdesplanering och planläggning bör särskild uppmärksamhet fästas vid mellanzonen mellan sekundärcentrumet och den övriga tätorten, vid fastställande av den service och de funktioner som placeras i området
samt vid trafikarrangemang och tätortsbild.
I Petalax by har det i landskapsplanen angetts ett område för energiförsörjning
(en). Med beteckningen anges transformatorer och elstationer. På området gäller bygginskränkning enligt 33 § i markanvändnings- och bygglagen.
Norr om projektområdet i samband med ett grundvattenområde anger landskapsplanen en befintlig regionalt betydande vattentäkt (et-v). På området gäller bygginskränkning1) enligt 33 § i markanvändnings- och bygglagen.
Rekreationsobjekt eller beteckningar för turistattraktioner (grön triangel) har
angetts i Korsnäs kommuncentrum, Länggrynnan och kusten vid Vägviksfjärden.
Områdena är avsedda för rekreation och turism. På området gäller inte bygginskränkning enligt 33 § i MBL. Vid planering bör speciellt kultur-, landskaps- och
miljövärdena uppmärksammas.
Sydväst om planeringsområdet finns en objektbeteckning för ett fornminnesobjekt (sm14). Med beteckningen anges värdefulla fornlämningar på riks- eller
landskapsnivå. På området finns fast fornlämning som skyddats enligt fornminneslagen (295/1963). Vid all markanvändning på området som möjligen inverkar på fornlämningar bör man rådgöra med Museiverket. Bestämmelsen gäller
planeområdets alla fasta fornlämningar.
Söder om planeringsområdet har betecknats ett förbindelsebehov för naturgasledning. Med beteckningen anges alternativa förbindelsebehov för en naturgasledning.
En gästhamn har betecknats nordväst om projektområdet intill Gloppet och i
samband med den går en småbåtsled ytterom kusten (svart linje med bollar).
I övrigt har det i landskapsplanen med beige rutmönster betecknats bebyggda
områden. Söder om projektområdet har det betecknats en förbindelseväg (yt).
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Bild 11.4. Riktgivande placering av vindkraftsparkens projektområde på Österbottens landskapsplan (Österbottens förbund 2010). Projektområdet anges
med blått.
Kuva 11.4. Tuulivoimapuiston hankealueen suuntaa antava sijainti suhteessa
Pohjanmaan maakuntakaavaan (Pohjanmaan liitto 2010). Hankealue on merkitty maakuntakaavaan sinisellä viivalla.

Etapplandskapsplan II vindkraft
I samband med landskapsplanen uppgörs även nya etapplaner. Dessa består av
etapplan I (lokalisering av kommersiell service) och etapplan II (förnyelsebara
energikällor och deras placering i Österbotten). I förslaget till Etapplandskapsplan I, har inga beteckningar angetts projektområdet. För byn Petalax öster om
projektområdet har det i planen angetts en beteckning för sekundärcentrum för
centrumfunktioner (ca).
I etapplan II är tyngdpunkten på vindkraften. Målsättningen är att anvisa de
lämpligaste områdena för vindkraften för en period fram till år 2030. Arbetet
påbörjades i december 2009. I första skedet uppgjordes ett program för deltagande och bedömning som var till påseende 14.10.–13.11.2009. Etapplanens
första utkast fanns till påseende 16.1.- 17.2.2012. Utifrån responsen på utkastet gjordes planförslaget som behandlades i landskapsstyrelsen 18.2.2013 och
var framlagt 11.3-9.4.2013.
I etapplandskapsplan II har projektområdet till stora delar betecknats som ett
område lämpligt för vindkraftverk (tv1) (Bild 11.5). I samband med etapplandskapsplanen har man utfört en områdesvis konsekvensbedömning för de områden som anvisas som lämpliga för vindkraft. Området som anvisats vindkraft i
etapplanen är cirka 1 100 ha stort och skulle ge utrymme för 25-30 kraftverk.

FCG DESIGN OCH PLANERING AB

PROGRAM FÖR MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING

84 (107)

Molpeområdet har angetts nummer 24 på objektkorten. (Österbottens förbund
2013a)
I etapplanen har det även betecknats en kraftledning och ett område för energiförsörjning på östra sidan av projektområdet. Från projektområdets gräns till
110 kV kraftledningen är det cirka två kilometer och till elstationen i Petalax
cirka tre kilometer.

Bild 11.5. Den planerade vindkraftsparken i förhållande till Etapplan II, förslag
(Österbottens förbund 2013b).
Kuva 11.5. Suunniteltu tuulivoimapuisto suhteessa Vaihekaava II ehdotukseen
(Pohjanmaan liitto 2013a).

Generalplan
Generalplaner i kraft som är belägna i närheten av Molpe-Petalax vindkraftspark
är delgeneralplanen för havsnära boende nordost om projektområdet, Malax
delgeneralplan öster om projektområdet (Petalax by), strandgeneralplanerna i
Malax och Korsnäs norr och nordväst om projektområdet och delgeneralplan för
Molpe norr om projektområdet (Bild 11.6). Projektområdet överlappar till de
östliga delarna delgeneralplanen för Petalax by.
Delgeneralplanen för havsnära boende i Malax är belägen på cirka fyra kilometers avstånd från projektområdet och har fastställts 14.12.2004.
Strandgeneralplanen i Malax sträcker sig längs med hela Malax kommuns kust
och är fastställd 19.6.1996. Projektområdet gränsar till strandgeneralplanen till
sina norra delar vid Fallbacken. Strandgeneralplanen i Korsnäs stäcker sig likaså
längs med Korsnäs kommuns kust och har fastställts 19.5.2000.
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Delgeneralplaner som finns intill planeringsområdet är delgeneralplanen för
Molpe, som har reviderats 24.3.2004. Projektområdet överlappar till sina östligaste delar Malax delgeneralplan, som har fastställts 27.8.2001. Enligt Malax
kommuns aktuella planläggningsöversikt (Malax, 2012) är en revidering av delgeneralplanen för Petalax by aktuell. Revidering av delgeneralplanen kommer
att inledas under hösten 2013. Som grund för revideringen har en inventering
av den kulturhistoriska miljön och byggnadsbeståndet i kommunen inletts redan
2012. Planeringen kommer att fortgå flera är framåt.

Bild 11.6. Projektområdet i förhållande till generalplanerna i näromgivningen
(OIVA 2013).
Kuva 11.6. Hankealue suhteessa lähiympäristön yleiskaavoihin (OIVA 2013).

I Molpe delgeneralplan har man anvisat områden för lantbruksenheters driftcentra (AM), bostadsområden dominerade av småhus (AP) samt jord- och
skogsbruksdominerade områden (M-2) i närheten av Molpe-Petalax projektområdes gräns (Bild 11.7).
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Bild 11.7. Molpe-Petalax planerade vindkraftspark i förhållande till Molpe delgeneralplan.
Kuva 11.7. Moikipää-Petolahden tuulivoimapuisto suhteessa Moikipään yleiskaavaan.

Detaljplan
Området för Molpe-Petalax vindkraftspark är inte detaljplanerat, men i närheten
av projektområdet finns det fem detaljplanerade områden (Bild 11.8). Den detaljplanen (2011475) som finns närmast projektområdet finns i Petalax by på
cirka 1,3 kilometers avstånd. Väster om projektområdet finns ett detaljplanerat
område (2011280) intill Korsungfjärdens kust. I övrigt finns det detaljplaner i
Korsnäs kommuncentrum (2011280) sydväst om projektområdet och Nordost
om projektområdet i Bofjärden (2011475).
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Bild 11.8. Detaljplanerade områden i närheten av projektområdet.
Kuva 11.8. Lähistön asemakaavoitetut alueet suhteessa hankealueeseen.

11.2 Konsekvenser för vägtrafik samt radar och kommunikation
11.2.1 Konsekvensmekanismer
Vägtrafik
Konsekvenser för trafiken uppstår genom transporterna av byggmaterial för
vindkraftverken och jordkablarna medan projektet byggs. En betydande del av
transporterna gäller transport av grus för anläggning av byggnads- och servicevägarna och betong för byggande av vindkraftverkens fundament. Vidare kan
specialtransporterena ha konsekvenser för den lokala trafikens smidighet. När
parken är i drift uppstår konsekvenser för trafiken genom enstaka underhållsbesök vid vindkraftverken. Dessutom kan vindkraftverken i sig själva påverka trafiksäkerheten på vägarna.
Betydelsen av en konsekvens beror bland annat på i vilken mån projektet ökar
trafikmängderna på de befintliga vägarna och vilken kapacitet dessa vägar har
med avseende på trafikbelastning och trafiksäkerhet.
Radar och kommunikation
I anslutning till vindkraftprojekt beaktas även eventuella konsekvenser för radar- och kommunikationsförbindelser, exempelvis sjö- eller luftövervakningsradar, radio- och TV-mottagare samt mobiltelefonförbindelser. Konsekvenser för
kommunikationsförbindelserna är relativt sällsynta.
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All radiokommunikation formar en förbindelse mellan sändarantennen och mottagarantennen med elektromagnetiska vågor. Vågen påverkas av alla elledande
material såsom metall, jord och vid frågan om större frekvenser också av fuktig
luft och skog. Vindkraftverk har i vissa fall konstaterats orsaka störningar i tvsignalen i närheten av kraftverken. Förekomsten av störningar beror bland annat på kraftverkens läge i förhållande till sändarmasten och TV-mottagarna,
styrkan och riktningen av sändarens signal samt på terrängens former och på
eventuella andra hinder mellan sändaren och mottagaren. Generellt sett är risken för störningar mindre vad gäller störningar i digitala sändningar än i analoga
sändningar.
För att bedöma påverkan av projektet använder man Fresnel-zoner. Ifall möjliga
hinder skymmer högst 40% av Fresnel-zonens tvärsnitt kan förbindelsen ses
ostört. En Fresnel-zon är en ellipsoid mellan sändar- och mottagarantennen. Vid
högre frekvenser blir ellipsoiden smalare och det betyder att ju högre frekvensen är desto påverkas förbindelsens kvalitet av möjliga hinder.
Det finns även sätt att förminska möjliga skadliga konsekvenser ifall de uppstår.
I fråga om rundradio och tv-mottagning kan antennen förnyas till en mer riktande modell för att undvika reflektioner från vindkraftverkens mast och blad.
Ifall det uppstår konsekvenser för kommunikation kan man i extrema fall bygga
en ny basstation ifall den enda radioförbindelsen annars skulle löpa genom vindkraftparken.
11.2.2 Utgångsdata och metoder
Vägtrafik
De transporter och specialtransporter som orsakas av byggandet av vindkraftverken, deras fundament och installationsområden bedöms utifrån vindkraftverkens antal och typ. Antalet transporter som behövs för byggnad av privatvägar
bedöms utifrån vägarnas längd. Trafiken under projektets drifttid bedöms utifrån antalet årliga underhållsbesök som behövs för underhåll och reparation av
vindkraftsparken.
Nuläget inom regionens trafiknätverk utreds med stöd av uppgifter från Trafikverkets Vägregister, som innehåller uppdaterad information om trafikmängderna
på landsvägarna. Konsekvenser för trafiken bedöms genom att jämföra de
transportvolymer som projektet medför med vägarnas nuvarande trafikvolymer.
Trafikökningen granskas både absolut och proportionellt i jämförelse med trafikvolymen i dag. Den totala ökningen av trafiken och ökningen av den tunga
trafiken behandlas separat. Konsekvenserna för funktionen och säkerheten av
trafiken på transportrutterna bedöms utifrån trafikökningen och transporttyperna. För landsvägsanslutningarna görs funktionsanalyser vid behov. Vidare
granskas transportvägarnas skick och broarnas bärighet. Bedömningens resultat
presenteras verbalt och åskådliggörs med tabeller och kartor.
De säkerhetsrisker som vindkraftsparken eventuellt orsakar på vägarna granskas i förhållande till hur vindkraftverken placeras i trafikanternas synfält. Farliga
ställen kartläggs med hjälp av statistik om trafikolyckor. Bedömningen av konsekvenserna i anslutning till vindkraftsparken inriktas på privata vägar som leder till vindparksområdet, på landsvägar i näromgivningen och på transportrutterna på ett mer allmänt plan, om det är möjligt att bedöma dem på ett tillförlitligt sätt.
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Eftersom vindkraftverken är stora, kan de också ha konsekvenser för säkerheten inom luftfarten. Vid bedömningen utreds projektets konsekvenser i enlighet
med de anvisningar som Trafiksäkerhetsverket Trafi har utfärdat.
Projektets konsekvenser för trafiken bedöms av projektchef, ingenjör Tuukka
Lammi från FCG Design och planering Ab.
Radar och kommunikation
Ett utlåtande om eventuella störande konsekvenser för radiolänkförbindelser
kommer att begäras av Ficora under projektets gång. Om störande konsekvenser är att vänta, kan problemen förebyggas genom de lösningar som görs i planeringsskedet. Möjliga lösningar är exempelvis små förändringar i kraftverkens
placering eller investeringar i ändringar i länkförbindelsernas konstruktioner.
Ett utlåtande om de konsekvenser som projektet eventuellt orsakar för tvsignalen erhålls av Digita Ab, som svarar för de riksomfattande sändnings- och
överföringsnätverken och radio- och tv-stationerna.
Likaså erhålls utlåtande och beslut av Finavia och TraFi om de konsekvenser
som projektet eventuellt kan förorsaka flygtrafiken. Dessutom erhålls utlåtande
från försvarsmaken om projektets inverkan på försvarets radarövervakning och
förhandsbeslut på de konsekvenser transporter projektet kan medföra trafiksäkerhenen.
Projektets konsekvenser för radar- och kommunikationsförbindelser bedöms av
telekommunikationsingenjör, Mauno Aho från FCG Design och planering Ab.
11.2.3 Nuläge
Vägtrafik
Molpe-Petalax planerade vindkraftspark är omgiven av vägar på alla sidor. Den
viktigaste och mest trafikerade av vägarna är Strandvägen (673), som går mellan kusten och projektområdets västra och norra delar. Strandvägen löper från
Vasa till Närpes och trafikmängden under dygnet är cirka 1 690 fordon norr om
projektområdet och 1 300 fordon på vägavsnittet väster om projektområdet
(Bild 11.9). Norrvägen (6780) och Petalaxvägen (6780) löper öster om projektområdet på cirka 1,4 kilometers avstånd. Trafikmängden på Norrvägen är cirka
1 170 fordon per dygn och på Petalaxvägen cirka 780 fordon per dygn.
Mindre vägar som omger projektområdet är Västervägen och Korsbäckvägen
(6781). Vägarna är mindre och binder samman trafiknätet Petalaxvägen och
Strandvägen. Den dygnsmässiga trafikmängden på Västervägen är cirka 150
fordon, på Korsbäckvägen sydost om projektområdet är trafikmängden cirka 90
fordon och på Råbackavägen sydväst om området är den cirka 50 fordon per
dygn. (Trafikverket, 2013a)
Den tunga trafiken i närheten av området går i huvudsak längs med Strandvägen och mängden fordon per dygn är 84 norr om projektområdet och 70 väster
om projektområdet. Den tunga trafiken koncentreras generellt till de större
vägarna och till riksväg åtta som går på cirka 15 kilometers avstånd. På riksväg
åtta är den dygnsmässiga mängden tung trafik cirka 350 (Bild 11.10).
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Bild 11.9. Trafikmängderna i närheten av projektområdet år 2011 (Trafikverket
2013a).
Kuva 11.9. Liikennemäärät hankealueen läheisyydessä vuonna 2011 (Liikennevirasto 2013a).

Bild 11.10. Mängden tung trafik i närheten av projektområdet (Trafikverket
2013b).
Kuva 11.10. Raskaan liikenteen määrä hankealueen läheisyydessä (Liikennevirasto 2013b).
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Radar och kommunikation
För radar-, väg- och flygkommunikation anmäls vindkraftverkens koordinater,
höjd och diameter till Försvarsmakten samt Finavia Oyj och Kommunikationsverket, som alla ger utlåtanden och beslut angående vindkraftprojektets lämplighet.
Enligt Kommunikationsverkets (Ficora) riktlinjer skall alla större radiomaster
inom 20 km från vindkraftverken utredas och vindkraftprojektet anmälas till
mastägaren för att konsekvenserna skall kunna bedömas. Radiomaster ägs t.ex.
av telekommunikationsfirmor såsom TeliaSonera, Elisa och DNA, av rundradiooch tv, som betjänar de vanligaste tv- och radiokanalerna samt möjligen några
mindre lokala firmor som har sina egna antennmaster. Myndigheterna äger radiomaster bl.a. för sjöorienteringsstationer och flygradio medan försvarsmaktens radar och kommunikationsnät inte syns på kartor.
Förutom myndighetsmaster och radaranläggningar lokaliseras kommunikationsmaster på basen av Lantmäteriverkets terrängdatabas som även omfattar
mastens koordinater och höjd.
11.3 Konsekvenser för landskap och kulturarv
11.3.1 Konsekvensmekanismer
Konsekvenserna av vindkraftverken förknippas i hög grad med de synliga förändringar som de orsakar i landskapet. Vindkraftverken kan medföra en estetisk
störning genom att splittra enhetliga eller sammanhängande kulturhistoriska
miljöer eller orsaka en störning i landskapet i närheten av ett enskilt objekt.
På grund av vindkraftverkens höjd utsträcker sig deras konsekvenser över ett
stort område. Vindkraftverkens ansenliga storlek kan leda till en konkurrenssituation mellan ett kraftverk och de befintliga landskapselementen. I skymningen
och i mörkret syns kraftverken på grund av flyghinderljusen de är utrustade
med. Även elstationerna förändrar landskapet.
Hur betydande landskapskonsekvenserna är beror bland annat på inom hur stort
område vindkraftverkens konstruktioner dominerar landskapsbilden eller på hur
betydande enstaka element är. Konsekvensens betydelse ökar om landskapet är
värdefullt eller känsligt och om det har en låg tolerans för förändringar. Konsekvensens omfattning beror för sin del bland annat på antalet kraftverk och landskapsrummets egenskaper, som till exempel på den skuggeffekt som terrängen,
växtligheten och byggnaderna orsakar.
Vindkraftverken kan även utgöra hinder. Betraktade från en bestämd riktning
kan de till exempel skymma ett landmärke som upplevs som viktigt. Hur synliga
vindkraftverken är påverkas bland annat av kraftverkens höjd och färg och av
konstruktionernas storlek. Tidpunkten för observationen har också betydelse.
Den kortvariga synligheten påverkas av luftens klarhet och ljusförhållandena
(Weckman 2006).
11.3.2 Utgångsdata och metoder
Det är svårt att fatta beslut om gränsvärden: på vilket avstånd ska ändringarna
i vyerna beaktas när bedömningen görs. Bedömningen försvåras även av att
vyerna ändras med tiden och vid olika årstider. Följande frågeställningar har
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använts som utgångspunkter vid bedömningen av de visuella konsekvenserna
av ett nytt vindkraftverk och deras betydelse:




hur mycket förändrar vindkraftsparken områdets nuvarande karaktär?
hur mycket påverkar den nya vindkraftsparken landskapet i känsliga områden, såsom bostads- och rekreationsområden och kulturmiljöer?
hur långt syns vindkraftverken?

Vid utvärderingarna granskas konsekvenserna för värdefulla landskapsområden
på riks- och landskapsnivå och lokalt. Projektets landskapsmässiga konsekvenser utreds genom att undersöka landskapets tolerans med hjälp av en landskapsanalys. I landskapsanalysen beaktas de viktigaste utsiktsriktningarna och
landskapsområdena i landskapsbilden, landskapets inriktning, landskapsrummen, knutpunkterna i landskapet, de kulturhistoriska miljöerna samt områden
som har den känsligaste landskapsbilden.
I analysen kartläggs även landskapsmässigt värdefulla områden och befintliga
skador på landskapet i projektområdet. Vid bedömningen kan primära och sekundära bedömningszoner fastställas, vilka kan definieras exempelvis utifrån
deras synlighet eller miljövärden.
Det är svårt att göra numeriska bedömningar av estetiska och landskapsmässiga egenskaper. Som underlag för bedömningsarbetet används synlighetsanalysen som omfattar hela området och som innehåller modeller för de områden
där vindkraftverken eventuellt är synliga.
Landskapskonsekvenserna åskådliggörs även med visualiserande bilder från
olika riktningar. Vi behov kan sektionsritningar eller kartor användas. Visualiseringar görs upp för de viktigaste synlighetsriktningarna varifrån vindkraftverken med högsta sannolikhet observeras. Synlighetssektorer öppnas vanligen
från åkrar, kalhyggen och punkter i terrängen som är betydligt högre än omgivningen. På basen av synlighetsmodeller identifierar man de platser från vilka
man kommer att ta fotografier för de visualiseringar som uppgörs i MKBbeskrivningen.
Vindkraftsparkernas sammantagna effekter med andra projekt granskas utifrån
resultaten för modellberäkningarna och i form av verbala expertbedömningar.
De sammantagna effekterna beaktas eventuellt i visualiseringsbilderna ifall modellberäkningarna visar att vindkraftsparkerna i väsentlig grad är synliga i
samma observationspunkt. De gjorda fotomontagen presenteras i bilaga 3.
Konsekvenserna för landskapet och kulturarvet bedöms av planeringschef, landskapsarkitekt Riikka Geer och planerare, FM Satu Taskinen från FCG Design och
planering Ab.
11.3.3 Nuläge
Indelat i landskapsområden finns projektområdet i Österbotten, noggrannare
definierat i Södra Österbottens kustregion (Miljöministeriet 2013a).
Karaktäristiskt för Södra Österbottens kustregion är tämligen smala ådalar med
odlingsområden som alterneras av karga moränåsar. Eftersom terrängen är relativt jämn finns det gott om myrar i området och ganska få klippformationer.
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Skogarna karaktäriseras av tämligen torr tallskog av lingontyp. I närheten av
kusten är skogarna något frodigare med ställvis granskog och där vegetationen
även i övrigt är mångsidigare. Södra Österbottens odlingsslätter karaktäriseras
dessutom av åkerslätter som är de mest vidsträckta i landet.
Den bebyggda kulturmiljön i Österbotten är särpräglad och annorlunda än i resten av landet. De flertaliga fasta fornlämningarna och de öppna odlingslandskapen i å- och älvdalarna vittnar om en långvarig, kontinuerlig bosättning. Bosättningen som koncentreras till ådalarna bildar enhetliga bandformade byar.
(Österbottens förbund 2011)
Molpe-Petalax vindkraftspark består i huvudsak av skogbevuxen ekonomiskog
med relativt jämn topografi. På området förekommer två större mossområden
och på området finns ett relativt tätt nät av skogsbilvägar. Projektområdet omges av byar på både Korsnäs och Malax kommuners sida. Projektområdets västligaste delar gränsar till Strandvägen som sedan svänger och löper norr om området. Vyerna från Strandvägen i närheten av projektområdet är i huvudsak
småskaliga eftersom skog växer tät på båda sidorna av vägen. Sydväst, söder
och sydost om projektområdet går mindre grusvägar från vilka vyerna mot
vindkraftsparken i huvudsak består av tät och ung ekonomiskog med enstaka
kalhyggen och mindre åkrar. Områdena på projektområdet och i dess närhet
består sålunda i huvudsak av små landskapsrum. Till motsats domineras landskapet i öst och sydost till stor del av åkrar i Petalax. I åkerlandskapet är de
öppna vyerna större. De typiska inslagen i Korsnäs och Malax är för övrigt stora,
öppna odlingsområden som klyvs av en väg med bebyggelse längs med vägsträckningen.

Bild 11.11. Åkerlandskap i närheten av den planerade vindkraftsparken.
Kuva 11.11. Peltomaisemaa suunnitellun tuulivoimapuiston läheisyydessä.
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Nationellt värdefulla landskapsområden
De nationellt värdefulla landskapsområdena är ett urval av de bäst bevarade
och de mest typiska kulturlandskapen på landsbygden. När markanvändningen
på områdena planeras ska man se till att den etablerade landskapsbilden inte
skadas.
De närmaste delarna av det nationellt värdefulla landskapsområdet Övermalax–
Åminne (MAO100109) är beläget strax över 10 kilometer från projektområdet
mot nordost. Det här landskapsområdet representerar de typiska kulturlandskapen i Södra Österbotten. Odlingslandskapet är i huvuddrag likadant som på
Södra Österbottens odlingsslätter. I området finns dessutom representativa
bygrupper samt en traditionell fiskehamn. (Miljöministeriet 2013b)
Sulvan Söderfjärden (MAO100110) i Solf i Korsholm är belägen som närmast på
cirka 16 kilometer nordost från projektområdet. Sulvan Söderfjärden är en meteoritkrater som i dag utgör ett stort, runt åkerfält. Kring kratern finns gammal
bebyggelse som är typisk för Södra Österbottens kustregion. (Miljöministeriet
2013b)
Gamla Vasa (MAO100114) är belägen på cirka 27 kilometer och Kyrå älvdal
(MAO100101) på cirka 35 kilometers avstånd nordost från projektområdet. (Miljöministeriet 2013b)
Byggda kulturmiljöer av riksintresse
Molpe-Petalax projektområde snuddar vid Petalax kyrkonejd, en byggd kulturmiljö av riksintresse. Sammanlagt finns det åtta objekt som tillhör byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY 1993, RKY 2009) på under tolv kilometers avstånd från projektområdet (Bild 11.15).
Det närmaste objektet, Petalax kyrkonejd (RKY 1993), snuddar vid projektområdets östligaste delar. Till landskapet hör en trädkyrka som byggts år 1805, en
gammal prästgård från 1868 samt ett sockenmagasin som byggts av stockar.
Kyrkan omges av en gammal gravgård som gränsar till en stenmur.
Molpe fiskarby (RKY 1993) är belägen som närmast något under 400 meter och
Molpe fiskehamn (RKY 2009) (Bild 11.12) cirka två kilometer norr om projektområdet. Molpe fiskeby bildar en levande och mångsidig helhet längs med
gamla landsvägen och bygatorna som viker från den. Fiskehamnen i Molpe by
har varit den bästa hamnplatsen i Korsnäs och ett av de största hamnområdena
längs den österbottniska kusten med tanke på sjöfart och fiske. Båt- och nothusen av olika åldrar ligger utspridda i en lång rad längs Finnhamnsvikens och
Finnhamnens stränder.
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Bild 11.12. Molpe fiskehamn, Korsnäs. Molpe fiskehamns strand och skjul. Bild:
MV/RHO Tuija Mikkonen 2007.
Kuva 11.12. Moikipään kalasatama, Korsnäs. Moikipään kalastaman ranta ja aitat. Kuva: MV/RHO Tuija mikkonen 2007.

Korsnäs kyrkonejd (RKY 1993) är belägen som närmast strax över fem och en
halv kilometer och Korsnäs kyrka och prästgård (RKY 2009) (Bild 11.13 och Bild
11.14) på något över sex kilometer sydväst om projektområdet. Förutom Korsnäs gamla trädkyrka hör det gamla sockenmagasinet och kyrkoherdens prästgård från 1831 till kyrkonejden. Prästgården fungerar nuförtiden som ett prästgårdsmuseum och på gården står en gammal drängstuga, ett loft, en bastu och
en väderkvarn.
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Bild 11.13. Korsnäs kyrka och prästgård, Korsnäs. Korsnäs kyrka. Bild: MV/RHO
Tuija Mikkonen 2007.
Kuva 11.13. Korsnäsin kirkko ja papilla, Korsnäs. Korsnäsin kirkko. Kuva:
MV/RHO Tuija Mikkonen 2007.

Bild 11.14. Korsnäs kyrka och prästgård, Korsnäs. Korsnäs prästgård. Bild:
MV/RHO Tuija Mikkonen 2007.
Kuva 11.14. Korsnäsin kirkko ja pappila, Korsnäs. Korsnäsin pappila. Kuva:
MV/RHO Tuija Mikkonen 2007.
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Harrström fiskehamn och by (RKY 1993, RKY 2009) finns belägen cirka 10 kilometer sydväst om projektområdet. Harrström fiskehamn och by ger en bra bild
av en österbottnisk kustbys näringshistoria. Naturhamnen i Harrström by är belägen på båda sidorna om den smala havsviken som skjuter ut mot söder.
Fyr- och lotsöarna i Kvarkens skärgård (RKY 2009) är av sina närmaste delar
belägna på cirka 10 kilometers avstånd nordväst om projektområdet. Ögruppen
består av fyrar och lotsstationer i Kvarkens skärgård och är ett världsnaturarvsobjekt. Ögruppen är ett utmärkt exempel på hur områdets sjöfart, administration och fyrteknik har utvecklats.
De närmaste delarna av Kulturlandskapet vid Malax å (RKY 1993) är belägna
strax över 10 kilometer nordost från Molpe-Petalax projektområde. Ett stort
byggnadsbestånd som är kulturhistoriskt värdefullt har bevarats i området. I
Malax kyrkas omedelbara närhet finns ett gammalt sockenmagasin som byggts
av stockar. Andra betydande byggnader i området är Malax prästgård från 1868
samt Åminneborgs ståtliga huvudbyggnad. Byggnaden är från början av 1790talet. I Bränno by finns exempel på traditionellt tätbebyggd bystruktur typisk för
den österbottniska kusten. I Åminne finns dessutom ett stort bestånd av gamla
byggnader och en idyllisk hamn med långt över hundra båthus. Fyra av de ovan
beskrivna objekt inom kulturlandskapet vid Malax å har valts till RKY 2009objekt. Dessa är Malax kyrka och prästgård, Bruksherrgårdarna i Österbotten,
Bränno by, samt Åminne fiskehamn. Samtliga ingår i det nationellt värdefulla
landskapsområdet Övermalax–Åminne.
Texterna i avsnittet om de kulturhistoriskt betydande miljöerna bygger på miljöministeriets och museiverkets publikation Rakennettu kulttuuriympäristö
(1993) och på museiverkets webbplats (2009) om byggda kulturmiljöer av riksintresse.
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Bild 11.15. Byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY 2009 & 1993) i närheten
av projektet.
Kuva 11.15. Rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009 & 1993) hankealueen
läheisyydessä.
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Tabell 11.1. Byggda kulturmiljöer av riksintresse på 25 kilometers avstånd från
projektet.
Taulukko 11.1. Rakennetut kulttuuriympäristöt 25 kilometrin etäisyydellä hankealueesta.

Nr

RKY

Namn

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

1686
1334
2044
1650
4807
1651
2043
5110
1682
2222
2046
4736
1680
1688
4579
1701
2040
1683
1691
2041
1368
2056

Petalax kyrkonejd
Molpe fiskarby
Molpe fiskehamn
Korsnäs kyrkonejd
Korsnäs kyrka och prästgård
Harrström fiskehamn och by
Harrström fiskehamn och by
Fyr- och lotsöarna i Kvarkens skärgård
Kulturlandskapet vid Malax å
Malax kyrka och prästgård
Bränno by
Bruksherrgårdarna i Österbotten
Åminne fiskehamn
Öbebyggelsen på Bergö
Bergö hamnar och skärgårdsby
Kulturlandskapet vid Närpes å
Adolf Fredriks postväg
Pörtom kyrka med omgivning
Sulvan kirkonseutu
Söderfjärdens odlings- och bylandskap
Sarvijoen kylä
Sarvijoen Riskun talo

RKY
år
1993
1993
2009
1993
2009
1993
2009
2009
1993
2009
2009
2009
2009
1993
2009
1993
2009
1993
1993
2009
1993
2009

Avstånd från
projektområdet
0m
360 m
2 km
5,5 km
6 km
10 km
11 km
10 km
10 km
13 km
12 km
13 km
13 km
12 km
13 km
16 km
17 km
16 km
16 km
16 km
20 km
21 km

11.4 Konsekvenserna för fornlämningar
11.4.1 Konsekvensmekanismer
Vindkraftsparkens konsekvenser för fornlämningarna är särskilt kopplade till anläggningsskedet och till de fysiska förändringar som detta skede eventuellt orsakar i fornlämningarna i området. Det kan uppstå olägenheter i situationer där
en fornlämning ligger i ett område som direkt påverkas av byggarbetet. Betydelsen av denna konsekvens beror bland annat på sannolikheten för att konsekvensen förverkligas och på objektets betydelse.
Fornlämningar är fasta eller lösa fornföremål som härrör från mänsklig verksamhet. Alla fasta fornlämningar är fredade enligt lagen om fornminnen
(295/1963) och de får inte rubbas utan Museiverkets tillstånd. Det är förbjudet
att gräva ut, överhölja, ändra, skada, ta bort eller på annat sätt rubba en fast
fornlämning utan det tillstånd som avses i lagen om fornlämningar. Fasta fornlämningar är bland annat jord- och stenhögar, rösen, stenringar och andra sten-
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läggningar och stensättningar, gravar och gravfält, klippmålningar och hällristningar.
11.4.2 Utgångsdata och metoder
I syfte att bedöma konsekvenserna för fornlämningsobjekt har fornlämningsobjekt på projektområdet eller i dess närhet kartlagts med stöd av skriftliga källor.
De kända objekten har beaktats redan vid den preliminära planeringen av vindkraftsparken.
Vid bedömningen av konsekvenserna utreds kraftverkens placering i förhållande
till fornlämningar och kulturhistoriskt betydande objekt och diskuteras möjligheterna att förhindra eller lindra eventuella negativa konsekvenser.
Inventering av fornlämningar
På projektområdet utfördes en inventering av fornlämningar under våren 2013.
Målet med arbetet var att utreda gränserna och de exakta positionerna för de
kända fornlämningarna i projektområdet samt att hitta tidigare okända fasta
fornlämningar. I den arkeologiska inventeringen ingår en utredning där de
kända fornlämningsobjekten i området inspekterades. Ett ytterligare mål med
inventeringen är att lokalisera tidigare okända fornlämningsobjekt. Utredningen
av de fasta fornlämningarna grundar sig på Museiverkets register över fornlämningar och den består av en förundersökning, en terrängundersökning och en
rapport.
I det förberedande skedet kartlades de potentiella fornlämningsområdena och
fornlämningarna i projektområdet med hjälp av uppgifter om tidigare arkeologisk forskning. Målet är att lokalisera objekten tillförlitligt med hjälp av uppgifterna i publicerade forskningsrapporter. Dessa uppgifter kompletteras genom
arkivforskning. I anslutning till arbetet förbereder man sig också på att studera
arkivmaterial som förvaras hos Museiverket. I det förberedande skedet används
även flygbilder och jordmånskartor som källor.
Terränggranskningarna inriktades på områden där markanvändningen ändras,
exempelvis på de platser där kraftverk eller jordkablar ska anläggas samt vid
behov på andra områden med lämplig terräng. De kända fornlämningarnas nuläge och den nuvarande markanvändningen inspekteras. Syftet med terrängundersökningen är också att vid behov precisera skyddsområden för objekten.
Dessutom utförs nödvändiga undersökningar av objekt med okänd omfattning
och av fyndplatser för lösa fornföremål som blivit obesökta vid tidigare inventeringar.
Lokaliseringen och den preliminära avgränsningen av objekten utförs med nödvändig precision. Objekten lokaliseras i terrängen utifrån terrängens topografi
och gjorda observationer och de dokumenteras med fotografier, skriftliga anteckningar och kartanteckningar. Positionsmätningarna görs efter behov med
GPS eller rullmått. En karta ritas över objektens position.
Inventeringen av fornlämningarna och bedömningen utfördes av arkeolog,
Jaana Palomäki från KP-Arkelogiapalvelut.
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11.4.3 Nuläge
Enligt Museiverkets (2013) befintliga uppgifter finns det inga fornlämningar på
projektområdet. De närmaste fornlämningarna finns öst och sydost om projektområdet i Petalax och Långbacken på strax över två kilometers avstånd (Bild
11.16)

Bild 11.16. Kända fornlämningar i närheten av projektet.
Kuva 11.16. Tunnetut muinaismuistot hankealueen läheisyydessä.

