ga på projektområdet främst på den höjd där vindkraftverkens rotorblad rör sig, på 80–100 meters höjd.
På grund av att området i hög grad är skogbevuxet
och mängden åkrar och våtmarker är liten har projektområdet mycket liten betydelse som födo- eller rastområde
under fåglarnas flyttning. Vattenområdena Stora och Lilla
Sandjärv i närheten av området utgör enligt räkningen under flyttobservationerna inget viktigt samlingsområde för
sjöfåglar utan antalet observerade sjöfåglar på området är
som helhet mycket litet. Av platserna i närheten av projektområdet utgör åkerområdena i Back dock ett småskaligt
samlings- och födoområde, speciellt för sångsvanar, sädgäss samt andfåglar som flyttar via området. Ett annat viktigt rast- och födoområde för speciellt sångsvanar och sädgäss är åkerområdet i Korsbäck norr om projektområdet.
Bland annat 9.4.2009 sågs där samlingar med 59 sångsvanar och 42 sädgäss.

11.5.4 Konsekvenser för fågelbeståndet: ALT 1
och ALT 2
11.5.4.1 Konsekvenser för fågelbeståndet under
byggtiden
Medan vindkraftsparken byggs kommer den mänskliga
verksamheten och därmed störningarna (bl.a. bullret) på
projektområdet att öka, vilket också kan påverka de fågelarter som häckar på området. Störningarna till följd av
byggverksamheten kommer främst att drabba de områden
där vindkraftverken och tillhörande konstruktioner byggs.
Dessa konsekvenser uppskattas därför beröra främst byggområdenas näromgivning. Ett undantag är främst eventuella pålnings- och sprängningsarbeten som kan behövas.
Bullret från sådana arbeten kan sträcka sig över ett större
område. Efter avslutat byggarbete minskar däremot den
mänskliga aktiviteten på området. Det innebär att störningarna på projektområdet också minskar och begränsas
främst till servicekörningar till de olika vindkraftverken.
De vanligaste skogsfågelarterna (bl.a. tättingar och
hackspettar) har i undersökningar visat sig tåla störningar i
form av traditionellt byggarbete tämligen bra, förutsatt att
byggarbetet inte direkt drabbar deras häckningsmiljö utan
att lämpliga skogsområden för deras reproduktion lämnas
orörda runt häckningsplatserna. Av de arter som häckar på
projektområdet vet man däremot att nattskärra och tjäder
undviker områden där aktiv mänsklig verksamhet förekommer (bl.a. Murison 2002, Liley & Clarke 2003, Summers m.fl.
2007). Därför kan byggverksamheten leda till att dessa arters häckningsplatser (nattskärra) eller spelplatser (speciellt
tjäder) förskjuts längre bort från de områden där den intensivaste byggverksamheten pågår. Jämsides med nyss-
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nämnda arter är det känt att av de stora dagrovfåglar som
häckar på området är ormvråkens, bivråkens och duvhökens känslighet för störning av mänsklig verksamhet tämligen stor. Av dessa arter finns bivråkens boplats nära projektområdets kant 300 meter från närmaste vindkraftverk.
Ormvråkens och duvhökens boträd finns däremot i de mellersta delarna av projektområdet och kring dem har flera
vindkraftverk planerats, som närmast 300–400 meter från
ett boträd. De eventuella konsekvensernas omfattning påverkas dock av tidpunkten för arbetena samt annan markanvändning på området, främst skogsbruksåtgärder. Om
boplatsernas omgivning, speciellt under arternas häckningstid, utsätts för intensiv byggverksamhet eller störningar från skogsbruket kan bona överges och arterna flytta längre bort från området med de aktivaste byggåtgärderna för att häcka. Av de rovfåglar som finns på projektområdet är det sannolikast att duvhöken överger sitt bo, eftersom dess livsmiljö förändras till följd av att en serviceväg
i den nya projektplanen byggs i närheten av boplatsen.
Hur mycket fågelbeståndet påverkas av att projektet
byggs beror dock i hög grad på hur byggverksamheten i
praktiken planeras och tidpunkten för arbetet. De häckande fåglarna på projektområdet borde beaktas då projektet
i praktiken genomförs på så sätt att byggarbetena inte pågår under fåglarnas aktivaste häckningstid (början av maj –
mitten av juli). Man borde också undvika omfattande byggåtgärder speciellt i näromgivningen kring hotade och störningskänsliga arters boplatser. Beträffande tjädern borde
störningar undvikas i närheten av kända spelplatser, speciellt från slutet av mars till början av maj. För nattskärran är
den känsligaste tiden under artens häckningstid (början av
juni – mitten av juli).
11.5.4.2 Vindkraftsparkens inverkan på
fågelbeståndet under driften
Häckande fågelbestånd
Under de senaste åren har man speciellt i USA undersökt
hur landbaserade vindkraftverk och vindkraftsparker påverkar områdets häckande fågelbestånd. I flera undersökningar har vindkraftverkens inverkan på områdets häckande fåglar ansetts vara tämligen liten och har ofta jämförts
med de förändringar i fågelbeståndet som det moderna
skogsbruket medför. Till exempel Kerlinger (2000) observerade i sina undersökningar inte att en vindkraftspark
skulle medföra några kännbara förändringar i det häckande fågelbeståndet i ett skogbevuxet vindkraftsområde.
De förändringar som märktes i undersökningen berodde
inte på själva vindkraftverken utan främst på att skogsmiljön allmänt taget fragmenterades. Det här märktes speci-

Tranunge på Stormossen (Foto Turo Tuomikoski)

ellt genom att förekomsten av arter som trivs vid kanterna av skogsområden blev rikligare, medan förekomsten av
arter som trivs i enhetliga skogs- och ödemarksområden
minskade. I en miljö av jämn kvalitet kan dessa konsekvenser vanligen jämföras med de förändringar i fågelbeståndet som normala skogsbruksåtgärder förorsakar. På många
håll i Finland har skogsbruket minskat reproduktionsmöjligheterna för arter som föredrar ödemarksområden och
som undviker mänsklig aktivitet. Därför betraktas många av
dem nu i Finland som hänsynskrävande arter (bl.a. skogshönsfåglar, lavskrika). Arter som förekommer på projektområdet i Ömossa och som undviker områden som används
av människor är speciellt de större dagrovfåglarna duvhök,
ormvråk och bivråk samt tjäder och nattskärra, som förekommer tämligen rikligt på området.
Skogarna på projektområdet i Ömossa används i hög
grad för aktivt skogsbruk, vilket har medfört att skogsfigurerna på området ställvis är ganska splittrade. I projektplanen är vindkraftverken placerade främst på behandlade
områden som är av mindre värde för fåglarna (bl.a. unga
gallringsbestånd och plantbestånd) samt så att till exempel servicevägarna placeras så att det nuvarande nätet av
skogsbilvägar kan utnyttjas i så hög grad som möjligt. På
områden med gamla granskogar eller våtmarker på projekt-

området kommer inget byggande att ske. Konsekvenserna
för de fåglar som är typiska för sådana områden kan därför
bedömas bli obetydliga när vindkraftsparken byggs.
I projektplanen har flera vindkraftverk placerats på områden med bergstallar i projektområdets mellersta och
södra delar. Projektet kan påverka de fåglar som är typiska
för sådana områden. Den viktigaste arten på projektområdet med tanke på konsekvenserna för fågelbeståndet är
nattskärran, som har noterats ha ett också regionalt sett betydande antal revir på området. Nattskärran är en art som
i Finland är karakteristisk speciellt för karga tallmoar med
glest trädbestånd. Lämpliga livsmiljöer för den finns på
projektområdet, speciellt på bergsområdena i de mellersta delarna. Livsmiljöns struktur på bergsområdena förändras endast i liten omfattning till följd av att vindkraftsparken byggs. Därför kvarstår rikligt med lämpliga områden
för nattskärrans fortplantning också efter att projektet har
genomförts. En viktigare faktor med tanke på nattskärran
är sannolikt dock ökad mänsklig aktivitet och de störningar
det medför i Ömossaområdet. Det är känt att nattskärran
vid val av häckningsplats försöker undvika redan bebyggda områden eller sådana områden som på annat sätt aktivt
används av människor (se hänvisningar ovan). Därför kan
projektet bedömas påverka förekomsten av nattskärra och
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Tabell 11‑4. Artvis bedömning av projektets inverkan på de skyddsmässigt betydelsefulla arter som har observerats på området.

Art

Förekomst

Konsekvenser

Storlom

Fåtalig häckande art vid områdets
sjöar, 1–2 par häckar åtminstone
vid Stora och Lilla Sandjärv

Inga vindkraftverk är placerade i närheten av artens fortplantningsområden. Projektet
kan dock öka kollisionsrisken för de häckande storlommarna på området, om de
söker föda utanför sjöarna vid häckningsområdet.

Häckar regelbundet på de lummigaste områdena och i granbestånden på projektområdet.

Inget byggande sker på artens viktigaste häckningsområden, så konsekvenserna för
arten kan bedömas bli små. Arten flyger i praktiken aldrig på den höjd där vindkraftverkens rotorblad rör sig, så kollisionsrisken är liten.

Häckar regelbundet på projektområdet

Av hönsfåglarna är orren den som ofta också flyger ovanför trädtopparna. Därför
kan orrar också ibland flyga på den höjd där vindkraftverkens rotorblad rör sig.
Kollisionsrisken är dock sannolikt liten eller högst måttlig.

Tämligen rikligt förekommande art
på projektområdet. Spelplats i de
södra delarna av Mäntykangas

Fragmenteringen av skogarna till följd av projektet, ökad mänsklig aktivitet samt
störningar från vindkraftverken kan påverkar artens förekomst på området. I närheten av artens spelplats finns flera vindkraftverk i projektplanen. Dessa kan speciellt i
alternativ ALT 1 påverka spelplatsens fortbestånd.

Häckar regelbundet på de stora
mossområdena i de södra delarna
av projektområdet (Kräsmosanneva,
Stormossen). Dessutom revir vid
Kackorträsket.

Arten häckar på projektområdet främst på de stora öppna mossområdena i närheten
av projektområdet. På dessa områden kommer inget att byggas i anslutning till det
här projektet. Projektet kan dock öka kollisionsrisken för tranor som häckar på öppna
mossar, då de söker föda utanför sitt häckningsområde.

Fåtalig häckande art på de stora
mossområdena i de södra delarna
av projektområdet (Kräsmosanneva,
Stormossen).

Lämpliga livsmiljöer för arten på projektområdet finns endast på de öppna mossområdena söder och öster om projektområdet. På dessa områden kommer inget att
byggas i anslutning till det här projektet. Obetydliga konsekvenser.

(Tringa glareola)

Flera par häckar åtminstone på
Stormossen.

Lämpliga livsmiljöer för arten på projektområdet finns endast på de öppna mossområdena söder och öster om projektområdet. På dessa områden kommer inget att
byggas i anslutning till det här projektet. Obetydliga konsekvenser.

Bivråk

Ett bo på Riskulaområdet

Artens kända boplats ligger som närmast cirka 300 meter från närmaste vindkraftverk. Därför blir inverkan på dess livsmiljö och störningarna sannolikt obetydliga.
Projektet kan dock öka kollisionsrisken för den bivråk som häckar på området, om
den flyger i riktning mot projektområdet i sin jakt på föda.

Häckar i mycket stort antal i de
ljusa bestånden av bergstallar på
projektområdet.

Placeringen av vindkraftverken på de bergiga områdena av projektområdet kan lokalt
påverka gökförekomsten på området. På grund av den ringa markanvändningen på
området blir konsekvenserna dock sannolikt inte betydande. Göken flyger endast
sällan på den höjd där vindkraftverkens rotorblad rör sig, så kollisionsrisken för göken
blir sannolikt liten.

(Gavia arctica)

Järpe
(Bonasa bonasia)

Orre
(Tetrao tetrix)

Tjäder
(T. urogallus)

Trana
(Grus grus)

Ljungpipare
(Pluvialis apricaria)

Grönbena

(Pernis apivorus)

Gök
(Cuculus canorus)

Nattskärra
(Caprimulgus
europaeus)

Slaguggla
(Strix uralensis)
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Häckar i mycket stort antal i de ljusa Om projektet genomförs kan det påverka artens förekomst på Ömossaområdet
bestånden av bergstallar på projekt- främst till följd av ökade störningar och ökad mänsklig aktivitet. På grund av begränområdet. Antalet revir minst 16–18. sad mängd livsmiljöer som lämpar sig för arten är risken för betydande konsekvenser
på artnivå störst.  Kollisionsrisken blir sannolikt liten, eftersom arten jagar främst
nedanför trädtopparna.
En kull med ungar sågs vid
Söderändan samt en hoande hane
vid kanten av Stensmosanneva

Artens observerade fortplantningsområden ligger utanför vindkraftsområdet, så
konsekvenserna av projektet blir sannolikt små för den här arten.

Art

Förekomst

Jorduggla

Revir på Ledmossen och Stormossen Artens observerade revir ligger nära projektområdets kanter samt utanför det. Därför
blir konsekvenserna av projektet (främst förändringar av livsmiljön samt störningar)
sannolikt obetydliga för den här arten.

(Asio flammeus)

Spillkråka
(Dryocopus martius)

Buskskvätta
(Saxicola rubetra)

Gransångare
(Phylloscopus collybita)

Varfågel
(Lanius excubitor)

Konsekvenser

Häckar regelbundet men fåtaligt på
hela projektområdet. Antalet revir
uppskattas till 5–6.

Antalet livsmiljöer som lämpar sig för spillkråkan på projektområdet minskar inte
betydligt. Därför blir konsekvenserna sannolikt obetydliga. Arten rör sig under häckningstiden endast sällan på den höjd där vindkraftverkens rotorblad rör sig, så kollisionsrisken är liten.

Häckar regelbundet, sannolikt i
ganska stort antal, vid de öppna
mossområdenas kanter samt på
förbuskade kalhyggen

Projektet påverkar inte mängden förbuskade områden eller kalhyggen, som arten
trivs på, på området. Därför kan projektets inverkan på arten anses vara obetydlig.
På lång sikt kan de avverkningar som behövs för projektet till och med öka mängden
livsmiljöer som lämpar sig för den här arten på området.

Häckar ställvis i mycket stort antal
i grövre tall- och granskogar på
området.

Artens främsta häckningsområden (grövre gran- och tallskogar) blir inte föremål för
någon byggverksamhet i samband med projektet. Därför kan projektets inverkan på
gransångaren bedömas bli liten. Under häckningstiden flyger den här arten inte på
den höjd där vindkraftverkens rotorblad rör sig, så kollisionsrisken är liten.

Fåtalig häckande art, revir
i Uttermossa, Friberg och
Uppelinmäki.

Arten förekommer på projektområdet främst på kalhyggen. Mängden kalhyggen
påverkas inte nämnvärt av att projektet genomförs. Påverkar sannolikt inte nämnvärt
artens förekomst.

dess val av häckningsplatser på de områden där de mest
omfattande byggåtgärderna pågår (speciellt på området
Mäntykankgas–Riskula). Som helhet sett är intensiteten i
markanvändningen i vindkraftsparken dock tämligen låg.
Därför kommer det också efter att projektet har genomförts att fortfarande finnas områden som är fria från mänsklig aktivitet och som lämpar sig som häckningsplatser för
nattskärra.
Beträffande övriga häckande arter på området kan vindkraftsparken bedömas tydligast påverka förekomsten av
tjäder. Tjädern föredrar i allmänhet enhetliga skogsområden. Ökad mänsklig aktivitet samt bl.a. fragmenteringen av
skogsfigurerna kan därför påverka tjäderstammen på vindkraftsparkens område. Det kan märkas genom att tjädrarna söker sig längre bort från områdena med den aktivaste byggverksamheten. Å andra sidan har byggåtgärderna i
mån av möjlighet koncentrerats till redan behandlade områden som är av liten betydelse för tjäderstammen.
Största delen av de fågelarter som häckar på projektområdet söker sig föda främst inne i skogsmiljön och rör
sig sällan tydligt ovanför trädtopparna. Till exempel tättingarna och hönsfåglarna flyger under häckningstiden
endast sällan på den höjd där vindkraftverkens rotorblad
rör sig (beroende på tornets höjd som lägst på 60-65 meters höjd). Därför kan det anses vara osannolikt att de här
arterna ska kollidera med rotorbladen. De som kan bli ut-

satta för risk att kollidera med vindkraftverken av de arter
som förekommer på projektområdet är morkulla, som ofta
spelar ovanför trädtopparna, rovfåglarna ormvråk och bivråk samt de havsörnar som rör sig på området och som
på sina färder i jakt på föda kan flyga på den höjd där kraftverkens rotorblad rör sig. För nattskärran kan kollisionsrisken däremot bedömas vara liten, eftersom den oftast söker
föda och jagar nära markytan inne i skogen. Nattskärran är
en nattaktiv art som främst jagar på ljusa tallmoar, öppna
skogskantområden samt delvis också vid stränder av vattendrag och våtmarker. Enligt uppföljning av radiosändare
i England håller sig nattskärrorna under sin jakt regelbundet nedanför trädtopparna. De flyger alltså ganska sällan
på den höjd där moderna vindkraftverks rotorblad rör sig
(Walls m.fl. 2005, Morrison 2007). En större riskfaktor av projektet än kollisionsrisken kan för nattskärran i stället anses
vara ökad mänsklig aktivitet på området och dess inverkan
på artens val av häckningsplats.
Det finns endast sparsamt med forskningsrön om hur
bullret från vindkraftverken påverkar fåglarna. Därför är det
svårt att mera ingående bedöma konsekvenserna av detta
för de fågelarter som är karakteristiska för Ömossaområdet.
Allmänt taget har det noterats att verksamhet (bl.a. vägtrafik) i anslutning till mänskliga aktiviteter minskar speciellt sjungande fåglars revirantal i närheten av bullerkällan
(bl.a. Kuitunen m.fl. 1998). Ljudet från vindkraftverken avvi-
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ker dock delvis från vägtrafikens ljud, eftersom det är som
starkast då även naturens egna bakgrundsljud är som starkast (blåsiga förhållanden).
Beträffande konsekvenserna för häckande fåglar är skillnaderna mellan de bedömda projektalternativen mycket
små. När det gäller enskilda arter kommer borttagningen
av kraftverk 19 och dess serviceväg att freda ett känt spelområde för tjäder. Konsekvenserna för spelplatsen är därför mindre i alternativ ALT 2 än i ALT 1. I omgivningen kring
spelplatsen finns dock flera vindkraftverk också i alternativ
ALT 2. Det innebär att de nödvändiga markbearbetningsåtgärderna och avverkningarna kan påverka spelplatsens
livskraft via livskraften för de dagsrevir som tjädrarna använder.
Flyttfåglar
Vindkraftens inverkan på flyttfåglarna har under de senaste åren undersökts speciellt vid de vindkraftsparker som
har byggts vid södra Östersjön (bl.a. Nysted och Horns Rev
i Danmark samt Utgrunden i Sverige). Vindkraftsparkerna
utgör en betydande flyttled för många sjöfågelarter. I undersökningarna har den tydligaste påverkan av vindkraftverken noterats vara att vissa flyttstråk i någon mån har förskjutits från vindkraftsparkernas mellersta delar mot områdets kanter. Det här resultatet avspeglar fåglarnas förmåga
att upptäcka vindkraftverken redan på avstånd och att anpassa sitt flygstråk så att de inte i onödan behöver flyga farligt nära rotorbladen, där det finns risk för kollision. Enligt
visuella observationer samt uppföljning med radar och
värmekamera har kollisioner konstaterats vara ovanliga på
dagen men också nattetid (Pettersson 2004, Desholm &
Kahlert 2005). Fastän uppföljning har gjorts främst i fråga
om sjöfåglar i undersökningarna vid Östersjön, har motsvarande beteende också observerats när det gäller bl.a.
tranor och dagrovfåglar. På vindkraftsområdet Top of Iowa
i USA har man under två års uppföljning inte upptäckt ett
enda dödsfall orsakat av kollision, fastän 30 000-40 000 kanadagäss söker föda på området och i dess omgivning varje höst.
Ömossa vindkraftspark placeras på ett främst skogbeklätt område där det inte finns några betydelsefulla födoeller rastområden för flyttfåglar. Enligt de utredningar som
gjorts går speciellt gässens och svanarnas huvudsakliga
flyttstråk förbi projektområdet och är koncentrerade till
åkerområdena väster om projektområdet. Det här minskar kollisionsrisken vid vindkraftverken för de här arterna.
Fågelflyttningen fördelas dock ofta över en ganska bred
sektor på vardera sidan om flyttstråket. Därför kan små
mängder av bl.a. gäss, tranor och svanar sträcka genom de
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västra delarna av vindkraftsområdet på vårarna och höstarna. Gäss och svanar sträcker ofta på den höjd där vindkraftverkens rotorblad rör sig, medan t.ex. tranorna i regel
flyger på hög höjd över land, till och med ovanför vindkraftverkens rotorblad. Kollisionsdödligheten vid vindkraftverken torde dock som helhet bli liten för gäss och svanar på
grund av den obetydliga flyttningen genom området men
också tack vare fåglarnas förmåga att i tid upptäcka hinder
på flygstråket, t.ex. vindkraftverk, och väja för dem utan att
någon verklig kollisionsrisk uppstår.
Av de arter som sträcker via projektområdet i Ömossa
kan man bedöma att speciellt havsörnar och andra rovfåglar är mest utsatta för kollisioner med vindkraftverken.
Deras flyttstråk går enligt observationerna delvis via vattendragen (Stora och Lilla Sandjärv) i de östra och södra
delarna av projektområdet. Kollisionsrisken för de fåglar
som följer det här stråket är sannolikt större än för de sädgäss och sångsvanar som på sitt flyttstråk tangerar områdets kanter, eftersom fåglarna sträcker genom det planerade vindkraftsområdet och därför måste passera flera vindkraftverks aktionsområde. Enligt rapporter om kollisionsdödlighet anses stora rovfåglar vara den artgrupp som
är mest utsatt för kollisionsdödlighet vid vindkraftverk.
Betydelsen av kollisionsdödligheten för rovfåglar blir ännu
större på grund av att arterna har lång livslängd och i genomsnitt liten produktion av ungar. Till exempel i Tyskland
har 42 % av kollisionsoffren vid vindkraftverken varit rovfåglar (främst ormvråk och glada), medan dödlighetstalen för andra artgrupper har rört sig om bara enstaka fall
(Fernley m.fl. 2006).
Allmänt taget har det också konstaterats att flyttande
rovfåglar ganska effektivt lyckas väja för vindkraftverk som
kommer i deras väg på flygstråket (bl.a. Pettersson 2004).
I bl.a. Orloffs & Flannerys (1992) undersökningar har kollisionsrisken uppskattats vara störst speciellt för jagande
fåglar, som koncentrerar blicken på bytet på marken och
därför inte nödvändigtvis i tid observerar ett vindkraftverks
rotorblad som kommer svepande från sidan eller uppifrån.
När det gäller stora rovfåglar finns inga potentiella jaktmarker för t.ex. havsörn på projektområdet. De havsörnar som
har setts på området flyger därför sannolikt ganska rakt
över området på sin långfärd. Det här minskar den tid som
örnarna vistas på vindkraftsområdet och därigenom också
kollisionsrisken.
Fåglarnas väjningsförmåga och kollisionsrisk påverkas
dock också av väderförhållandena, fåglarnas förmåga att
snabbt urskilja de roterande rotorbladens spetsar samt fåglarnas flygbeteende (jakt eller långfärd). De här faktorerna
kan påverka fåglarnas iakttagelseförmåga i förhållande till

vindkraftverkens rotorblad. I allmänhet är kollisionsriskerna
störst vid dåligt väder (t.ex. dimma, regn), varvid fåglarna
inte nödvändigtvis lyckas upptäcka vindkraftverkens blad
i tid utan kommer av misstag in på det område där de utsätts för kollisionsrisk. Å andra sidan kan fåglarna bättre än
människoögat urskilja också den röda delen av spektret.
Därför ser fåglarna bättre än människan också i dåligt väder. Å andra sidan sträcker till exempel rovfåglarna och tranorna både på våren och hösten i allmänhet främst under
dagar med klart väder och medvind, varvid de här arterna
effektivare kan utnyttja både de rådande vindarna och de
stigande luftströmmarna från markytan. Vid regn, då kollisionsriskerna är störst, sträcker de här arterna i betydligt
mindre omfattning, vilket då också minskar det antal fåglar
som flyger genom vindkraftsområdet.
På grund av fåglarnas väjningsförmåga samt att flyttningen genom projektområdet är spridd kan kollisionsriskerna för flyttfåglarna till följd av vindkraftsparken huvudsakligen bedömas vara liten och har sannolikt ingen påtaglig betydelse för bevarandet av de arter som sträcker
genom området eller deras populationsutveckling. Då projektet ska genomföras borde man ändå fästa speciell vikt
vid flyttstråket genom projektområdet (speciellt havsörn
och andra rovfåglar), flyttintensiteten längs det här stråket
samt eventuella kollisionseffekter.
Det finns ingen påtaglig skillnad mellan de bedömda
projektalternativen, eftersom skillnaden mellan projektalternativen är liten i förhållande till fågelsträckens spridning
över området.
11.5.4.3 Elöverföringens inverkan på fågelbeståndet
Hur elöverföringen dras påverkar områdets fågelbestånd främst genom förändringar i livsmiljön där kraftledningen byggs samt på grund av störningar av byggarbetet.
De planerade sträckningarna för elöverföringen ligger huvudsakligen på skogsdominerade mineraljords- och bergsområden som i fråga om livsmiljö främst påminner om det
egentliga projektområdet. I fråga om fågelbestånd finns
inga särskilt betydelsefulla fågelobjekt där kraftledningen
ska byggas. Med tanke på hotade arter dras kraftledningslinjerna genom livsmiljöer som i hög grad påminner om
livsmiljöerna på det egentliga vindkraftsområdet. Därför är
det sannolikt att man också på luftledningarnas byggområden påträffar åtminstone de hotade arterna nattskärra
och tjäder, som båda förekommer tämligen rikligt på vindkraftsparkens område. Andra värdefulla objekt med tanke
på fågelbeståndet i närheten av kraftledningsområdena
är flera odikade, öppna mossområden, som har bevarats
nästan i naturtillstånd. De kan utgöra en viktig livsmiljö för

vadar- och tättingarter som är typiska för torvmarker (bl.a.
ljungpipare, gulärla, ängspiplärka, gluttsnäppa). För att ansluta den norra elstationen kan man bedöma att det negativare alternativet av dem som undersökts, med tanke på
mossområdena, är den nordligare sträckningen (ALT 2A),
för i samband med den måste byggåtgärder vidtas också på mossområdet Etelämäenkeidas som kraftledningen
tangerar. Den sydligare sträckningen (ALT 2B) går också
delvis genom de södra delarna av Etelämäenkeidas.
Med den information som finns är det med tanke på
fåglarna inga påtagliga skillnader mellan de undersökta alternativen för anslutning av den södra elstationen.
Båda sträckningsalternativen går nära den vidsträckta
Stormossen där flera för mossar typiska fågelarter också förekommer. Inga byggåtgärder behöver dock vidtas på själva mossområdet. Därför borde byggandet av elöverföringen inte ha någon påtaglig inverkan på fågelbeståndet på
Stormossen. Sträckningsalternativet ALT 1B av de undersökta alternativen förutsätter dock att en längre kraftledningskorridor ska öppnas. Därför kan de förändringar detta
medför i livsmiljön och därigenom dess konsekvenser för
fågelbeståndet uppskattas bli större.
De planerade kraftledningarna dras huvudsakligen i en
skogbevuxen miljö. Därför medför de sannolikt ingen påtaglig kollisionsrisk för flyttfåglarna.

11.5.5 Projektet genomförs inte ALT 0
I nollalternativet byggs ingen vindkraftspark på projektområdet. Områdets nuvarande situation förblir då oförändrad
beträffande fågelbeståndet. Projektområdet ligger i sin helhet på ett område som används för skogsbruk. Därför kommer områdets fågelbestånd dock sannolikt att drabbas av
konsekvenser som delvis är jämförbara med vindkraftsprojektet till följd av skogsbruksåtgärder på området.

11.5.6 Möjligheter att minska och lindra de
negativa konsekvenserna
Med tanke på vindkraftsparkens inverkan på fågelbeståndet är det av stor vikt hur kraftverken och deras servicevägar planeras. Viktiga livsmiljöer med tanke på fåglarna samt
skyddsmässigt viktiga arters boplatser borde beaktas också
då enskilda kraftverk byggs så att onödig mänsklig verksamhet och trafik undviks i närheten av dessa områden.
Beträffande Ömossa är sådana områden speciellt de kända boplatserna för de stora rovfåglarna ormvråk och bivråk
samt de bestånd av bergstallar som är mest i naturtillstånd,
för där förekommer bl.a. nattskärra och tjäder i störst antal.
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Genom val av förläggningsplats samt planering av de
egentliga byggåtgärderna och efterbehandling av området kan man också förhindra att påverkan på fågelbeståndet uppstår och blir bestående. Då kraftverken byggs borde man undvika onödiga markbearbetningsåtgärder och
begränsa byggåtgärderna till ett så litet område som möjligt kring förläggningsplatsen. Man ska också bereda sig
på att förläggningsområdena kräver efterbehandling och
att vegetationen eventuellt ska återställas (i den mån det
är möjligt).
Förutom genom val av förläggningsplatser kan man
också påverka kollisionsriskerna för fåglarna med hjälp av
kraftverkens tekniska egenskaper och färgsättning. I stället
för rent vita kraftverkskonstruktioner har figurer i olika färger på rotorbladen i någon mån konstaterats göra det lättare att urskilja vindkraftverken från det omgivande landskapet. Undersökningar av de bästa färgmönstren har dock
inte gett entydiga resultat. Därför kan inga noggranna anvisningar om färgsättningen av rotorbladen ges. Om vindkraftverken görs synligare kan det i sin tur öka landskapspåverkan för människorna, då kraftverken kan urskiljas på
längre avstånd.
Viktigare än färgsättningen av vindkraftverken med tanke på kollisionsdödligheten är planeringen av kraftverkens belysning nattetid så att den massdöd av fåglar som
har observerats till exempel vid fyrar nattetid kan undvikas. Speciellt strålkastare med hög effekt uppåt eller åt sidorna borde undvikas på vindkraftverkens konstruktioner.
Kraftverken ska utrustas endast med de flyghinderljus som
är nödvändiga för flygsäkerheten.
För att minimera kollisionsrisken vid vindkraftverken
borde man i planeringen av dem undvika att göra dem
lockande som sitt- och viloplatser för fåglar. Det har observerats att flera fågelarter utnyttjar vindkraftverkens utskjutande delar, stödjande fackverk och master som sittplatser,
vilket kan öka deras flygaktivitet i närheten av kraftverkens
rotorblad. Därför borde vindkraftverken planeras med användning av släta ytor och så att t.ex. master och stödvajrar
i mån av möjlighet undviks.

11.5.7 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Bedömningen av hur Ömossa vindkraftspark påverkar fågelbeståndet är i första hand baserad på undersökningar
runtom i världen av hur vindkraftverk påverkar fåglarna.
Forskningsrönen har tillämpats på det projekt som nu bedöms. Osäkerheten i bedömningen gäller främst hur väl
forskningsrön från andra platser kan tillämpas på det nu
undersökta projektet med tanke på områdesskillnader och
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artspecifika skillnader. För att undvika osäkerhetsfaktorer i
bedömningen utnyttjades i första hand undersökningar i
vindkraftsparker som liknar det projekt som nu bedöms,
dvs. där vindkraftverken liksom i Östermark är placerade
främst i en skogbevuxen miljö. Mest sådana undersökningar har gjorts i USA, där fågelbeståndet i någon mån avviker från beståndet i Europa. Trots skillnaderna mellan kontinenterna avviker de undersökta arternas egenskaper och
bl.a. beteende då de söker föda sannolikt inte påtagligt från
varandra. Därför kan de undersökningar som gjorts sannolikt generaliseras med den noggrannhet som krävs för konsekvensbedömningen.
För bedömningen av konsekvenserna för fågelbeståndet gjordes en utredning av häckande fåglar på projektområdet med beaktande av inte bara grundarterna utan
också bl.a. de ugglor och andra rovfåglar som förekommer
på området. Beträffande den utredning av häckande fåglar
som gjorts gäller osäkerhetsfaktorerna främst de metoder
som användes i utredningen, antalet taxeringsgånger samt
väderförhållandena vid tidpunkten för taxeringarna. Dessa
faktorer kan påverka den andel av det inventerade områdets häckande fåglar som man lyckas observera under
terrängarbetet. Den planerade vindkraftsparken placeras
dock på ett med tanke på fåglarna tämligen kargt område,
som i fråga om livsmiljöer lämpar sig som fortplantningsområde endast för ett visst antal fågelarter. De största bristerna i fågelutredningen gäller de planerade kraftledningslinjerna. På dem gjordes i samband med MKB-förfarandet
inga särskilda utredningar av det häckande fågelbeståndet utan konsekvenserna för fågelbeståndet granskades
främst på en generell nivå utgående från kartgranskningar.
Då projektet framskrider borde kompletterande utredningar av det häckande fågelbeståndet på kraftledningsområdena göras för att utreda om hotade arter (speciellt nattskärra) förekommer.
När det gäller fåglar som flyttar genom projektområdet innehåller bedömningen däremot mera osäkerhet på
grund av årliga och dygnsvisa variationer i fåglarnas flyttstråk samt att de totala observationerna som har gjorts inte
är särskilt omfattande. Utgående från observationerna går
det därför inte att ge en heltäckande totalbild av det sammanlagda antalet fåglar som flyttar via projektområdet och
deras variationer från år till år. I litteraturen finns dock tämligen omfattande forskningsrön om vilka flyttstråk fåglarna
i allmänhet föredrar. Denna information har utnyttjats för
att fastställa fåglarnas viktigaste flyttstråk och orsakerna till
dem.

11.6

Naturskyddsområden

11.6.1 Utgångsinformation och
bedömningsmetoder
Beträffande skyddsområden har miljöförvaltningens miljö- och geoinformationstjänst OIVA använts som informationskälla. Information om skyddsområdenas naturvärden har samlats in från Natura 2000-informationsblanketterna samt från webbsidorna för Miljöförvaltningen och
Suupohjan lintutieteellinen yhdistys.
Det har inte gjorts någon Naturabedömning av hur projektet påverkar Naturaområdena. Kontaktmyndigheten har
också i sitt utlåtande om MKB-programmet konstaterat att
någon Naturabedömning inte är nödvändig i samband
med MKB-förfarandet.

11.6.2 Nuvarande situation
11.6.2.1 Områden som hör till nätverket Natura 2000
På projektområdet finns inga Natura 2000-områden. De
Naturaområden som finns i närheten av projektområdet
anges i vidstående tabell och områdena beskrivs nedan.
Lappfjärds våtmarker
Lappfjärds våtmarker är en områdeshelhet som består av Lappfjärds åmynning och tre sjöar i dess närhet:
Härkmerifjärden, Syndersjön och Blomträsket. Lappfjärds
våtmarker är ett nationellt värdefullt skyddsområde för

våtmarker som utgör en värdefull grupp av fågelvatten.
Lappfjärds åmynning hör också till det internationella vattenskyddsprogrammet Project Aqua.
Syndersjön är den del av områdeshelheten Lappfjärds
våtmarker som ligger närmast projektområdet. Det är en
långsmal, eutrof sjö sydost om Härkmerifjärden. De dominerande arterna i Syndersjön är omväxlande säv och sjöfräken. Det häckande fågelbeståndet vid sjön är mångsidigt
och domineras av sjöfåglar. I strandskogarna vid Syndersjön
finns bl.a. pärluggla, spillkråka och flygekorre.
Blomträsket är en långsmal, grund sjö med brunt vatten nordost om Härkmerifjärden. Sjön har en mycket riklig vegetation av övervattensväxter och flytbladsväxter.
Skogarna vid sjöns norra ända är skötta, täta, grandominerade skogar som är mindre än 100 år gamla. Vid den västra stranden finns ställvis representativa strandlundar med
klibbal. Fågelbeståndet vid sjön är mycket mångsidigt.
Vattenståndet i sjön har en gång i tiden sänkts med närmare en meter, men vattenståndet har i någon mån höjts
med hjälp av en damm som byggts vid sjöns utlopp.
Härkmerifjärden är en grund, humushaltig fågelsjö nära
Kristinestads kust. Fjärden har ett stort avrinningsområde.
Den har tidigare varit en havsvik och är fortfarande nära
havsvattnets höjdnivå. Sjön står i förbindelse med havet via
det rensade Stora sundet, som är ungefär en halv kilometer
långt. Härkmerifjärden är ett även internationellt värdefullt
födo-, häcknings- och rastområde för fåglar. Där häckar flera hotade och decimerade fågelarter. Sjöfåglar är den mest
dominerande gruppen, men tack vare närheten till havet

Tabell 11‑5. Naturaområden i närheten av projektområdet.

Områdets status

Områdets namn och kod

Avstånd

Natura 2000, SPA/SCI

Lappfjärds våtmarker FI0800112

2 km

Natura 2000, SPA/SCI

Hanhikeidas FI0800026

7 km

Natura 2000, SPA/SCI

Haapakeidas FI0200021

8,5 km

Natura 2000, SCI

Kukilankeidas FI0200017

8,5 km

Natura 2000, SCI

Mankaneva FI0200018

8,5 km

Natura 2000, SCI

Kasaböle åmynning

12 km

Natura 2000, SPA/SCI

Kristinestads skärgård FI0800134

12 km

Natura 2000, SCI

Lappfjärds ådal FI0800111

12 km

Natura 2000, SPA

Lålby åkerområde FI0800162

13 km

Tabell 11‑6. Naturtyper i habitatdirektivets bilaga I på Lappfjärds våtmarker (Källa: Natura-informationsblanketten).

Naturtyp

Täckningsgrad %

Naturligt eutrofa sjöar (3150)

29

Dystrofa sjöar och småvatten (3160)

29

Åmynningar (1130)

13

Övergångsmyrar och strandmyrar (7140)

2
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Figur 11‑78 Områden som hör till nätverket Natura 2000 i närheten av projektområdet. (Källa: Miljö- och geoinformationstjänsten OIVA. © SYKE, ©
Genimap Oy.)
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förekommer det också rikligt med vadare. Vassarterna har
påverkat poängen för skyddsvärdet allra mest. Området är
också en viktig lekplats för fiskar och en mångsidig livsmiljö
för olika insektarter.
Lappfjärds åmynning är en lång och smal vik omgiven
av en vidsträckt, enhetlig zon med vass, säv och starr. Vid
stränderna finns löv- och blandskogar och viken är ett viktigt lekområde för havsfisk.
Fåglar som enligt Natura-informationsblanketten häckar och/eller rastar på Lappfjärds våtmarker och som finns
upptagna i fågeldirektivets bilaga I är törnskata (Lanius
collurio), kornknarr (Crex crex), brun kärrhök (Circus aeruginosus), järpe (Bonasa bonasia), småfläckig sumphöna
(Porzana porzana), trana (Grus grus), storlom (Gavia arctica), sångsvan (Cygnus cygnus), rördrom (Botaurus stellaris),
blå kärrhök (Circus cyaneus), berguv (Bubo bubo), brushane (Philomachus pugnax), grönbena (Tringa glareola), pärluggla (Aegolius funereus), fisktärna (Sterna hirundo), silvertärna (Sterna paradisae), dvärgmås (Larus minutus), svarthakedopping (Podiceps auritus), brun glada (Milvus migrans),
svarttärna (Childonia niger), skräntärna (Sterna caspia) samt
två hotade arter. Arter som finns upptagna i bilaga II till habitatdirektivet och som förekommer på området är utter,
flygekorre och ävjepilört.
Flyttfågelarter som regelbundet påträffas på Lappfjärds
våtmarker och som inte nämns i fågeldirektivets bilaga I är
gråhäger (Ardea cinerea), skedand (Anas clypeata), rödbena (Tringa totanus), gråhakedopping (Podiceps grisegena),
stjärtand (Anas acuta), tornfalk (Falco tinnunculus), lärkfalk
(Falco subbuteo), skrattmås (Larus ridibundus), svartsnäppa
(Tringa erythropus) och sädgås (Anser fabalis).
Stenringarna
Stenringarna hör till åsskyddsprogrammet och ligger cirka
4,5 kilometer väster om projektområdet. Stenringarna är
en rygg som hör till en s.k. gammal ås. Liksom andra gamla
åsar saknar den här ryggen en tydlig åsform och det finns
inte heller några dödisgropar där.
Hanhikeidas
Hanhikeidas är en mycket typisk och representativ högmosse av riksintresse. Högmossar hör till de naturtyper som
ingår i bilaga I till habitatdirektivet. Den här naturtypen har
en täckningsgrad på 95 % på Hanhikeidasområdet.
Den mellersta delen av Hanhikeidas är våt och utgör ett
vackert landskap. Det finns omväxlande sanka mossområden, strängar och höljor. I områdets sydvästra del finns
en liten tjärn. På området finns också flera stora gölar och
en del dyhöljor. I södra delen av mossen finns en mycket

brant kantlagg och nedanför den finns frodig vegetation.
Mossens kanter är delvis dikade. Den värdefullaste delen är
dock i naturtillstånd. Fågelbeståndet är typiskt för en högmosse. På mossen häckar och rastar sjöfåglar och vadare.
Av de fåglar som finns på Hanhikeidas och som nämns
i bilaga I till fågeldirektivet är de rikligast förekommande
ljungpipare (Pluvialis apricaria), grönbena (Tringa glareola) och trana (Grus grus). Det antal häckande par som
nämns på Natura-informationsblanketten är 25 av ljungpipare, 21 av grönbena och 5 av trana.
Haapakeidas
Haapakeidas hör till de riksomfattande myrskyddsområdena. Haapakeidas-området är vidsträckt och utgör en helhet
av ödemarkskaraktär. I helheten ingår många olika slags
torvmarker. Alla för regionen specifika torvmarkskomplex
och torvmarkstyper finns representerade. På Haapakeidasområdet finns också grandominerad naturskog, vars trädbestånd är cirka 100 år gammalt.
Kukilankeidas
Kukilankeidas-området består av flera separata små mosscentra av vilka den sydligaste delen av Kukilankeidas är
bäst utvecklad. På området finns det omväxlande strängar och höljor samt några gölar. Vid kanterna av torvmarksområdet finns karga risrika tallmyrar. I den norra delen
av Kukilankeidas finns ett öppet mossområde och några
skogsholmar. Det finns också öppen mosse i omgivningen kring Kakkurinlampi. Torvmarksområdets kanter och
östra sidan av Kallioluoto är kraftigt utdikade. I övrigt är
torvmarksområdet bevarat så gott som i naturtillstånd.
Området är värdefullt i fråga om både flora och fauna. I fågelbeståndet ingår bl.a. smålom och trana. Naturaområdet
Kukilankeidas hör också till det riksomfattande myrskyddsprogrammet.
Mankaneva
Mankaneva-området består av unga högmossar med tunt
torvtäcke där det inte finns någon nämnvärd förekomst av
strängar eller gölutveckling, men däremot förekommer här
och där minerotrof myr till följd av att torvmarken är ganska
ung. Vid den södra ändan av Kakkurinneva finns gölar där
vegetationen består av arter som brukar förekomma i centrum av ombrotrofa högmossar. Mossen har stigit ur havet
genom landhöjningen i ett ganska sent skede, så den är
av stor betydelse för forskningen om högmossars utveckling. Fågelbeståndet på Mankaneva består av arter som är
typiska på torvmarker såsom trana, ljungpipare och grönbena. På området häckar också den sällsynta smålommen.
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Mankaneva-området hör också till det riksomfattande myrskyddsprogrammet.

11.6.3 Konsekvenser för skyddsområden: ALT
1 och ALT 2

Kasaböle åmynning
En del av området vid Kasaböle åmynning ingår i det riksomfattande programmet för skydd av fågelvatten. Kasaböle
åmynning är en labyrintartad inre fjärd med många holmar. Kasaböle å, som rinner ut där, har ett ganska litet avrinningsområde. Naturaområdet vid Kasaböle åmynning utgör en representativ zonerad helhet från den så gott som
trädlösa yttre skärgården till de grunda, skyddade vikarna
vid kusten. På vikens stränder kan man ställvis mycket tydligt se landhöjningskustens vegetationszoner från strandängar via alzoner till grandominerad skog. Den bäst representerade gruppen i fågelbeståndet är sjöfåglarna såsom
svarthakedopping, bläsand, årta, skedand, sothöna, skäggdopping, gräsand, kricka, knipa och vigg.

11.6.3.1 Konsekvenser för Naturaområdena och
andra naturskyddsområden under byggtiden

11.6.2.2 Andra skyddsområden
På projektområdet finns inga naturskyddsområden.
Områden som hör till olika skyddsprogram och finns i närheten av projektområdet framgår av nedanstående tabell.
Största delen av områdena hör också till nätverket Natura
2000.

Lappfjärds våtmarker
Närmast projektområdet ligger Lappfjärds våtmarker.
Av de områden som hör till Lappfjärds våtmarker ligger
Syndersjön närmast projektområdet, på minst cirka 2 km
avstånd.
Verksamheten under vindkraftsparkens byggtid bedöms på grund av avståndet inte påverka de naturtyper
som finns upptagna i habitatdirektivets bilaga I och som
förekommer på Lappfjärds våtmarker.
Vindkraftsparken byggs på ett skogbevuxet område
där berget på många ställen kommer i dagen. På grund av
de många bergsknallarna kommer byggarbetet att kräva
sprängning av stenmaterial, vilket orsakar buller. På grund
av avståndet bedöms störningarna under byggtiden dock
inte ge upphov till några olägenheter för de arter som
nämns i habitatdirektivets bilaga II eller i fågeldirektivets bilaga I och som förekommer på Lappfjärds våtmarker.

Tabell 11‑7. Områden som hör till naturskyddsprogrammen och ligger i närheten av projektområdet.
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Områdets status

Områdets namn och kod

Avstånd

Områden i skyddsprogrammet för fågelvatten

Härkmerifj., Lappfj. åmynning–Norrfj.–Syndersjön,
Blomträsk LVO100213

2 km

Ramsar-områden

Lappfjärds fågelvatten 3FI017

2 km

Åsskyddsprogrammen

Stenringarna HSO100092

4,5 km

Myrskyddsprogrammet

Hanhikeidas SSO100272

7 km

Myrskyddsområden

Haapakeidas myrskyddsområde SSA020007

7 km

Myrskyddsprogrammet

Området Haapakeidas–Huidankeidas–
Mustasaarenkeidas SSO020076

8,5 km

Myrskyddsprogrammet

Kukilankeidas SSO020061

8,5 km

Myrskyddsprogrammet

Mankaneva-Kakkurinneva SSO020060

8,5 km

Områden i skyddsprogrammet för fågelvatten

Kotolahti–Riispyynlahti och Österbackanlahti
LVO020060

12 km

Strandskyddsprogrammet

Domarkobban RSO100055

12 km

Figur 11‑79 Andra skyddsområden i närheten av projektområdet. (Källa: Miljö- och geoinformationstjänsten OIVA. © SYKE, © Genimap Oy.)
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Andra skyddsområden
Stenringarna är ett område som hör till åsskyddsprogrammet och som ligger 4,5 km från projektområdet. Området
vid Stenringarna påverkas inte av att vindkraftsparken
byggs.
Andra skyddsområden ligger minst 7 km från vindkraftsparkens projektområde. På grund av avståndet påverkar
byggandet av vindkraftsparken inte skyddsområdena eller
de arter som förekommer där.

jektområdet. Tranorna som flyger högt, burna av uppåtgående luftströmmar, sträcker dock ofta betydligt ovanför
den höjd där vindkraftverkens rotorblad rör sig.
Under driften bedöms vindkraftverken inte påverka
andra naturskyddsområden. Också de risker som vindkraftverken orsakar för arter som finns upptagna i fågeldirektivets bilaga I och som förekommer på naturskyddsområdena kan på grund av avståndet som helhet bedömas bli
små.

11.6.3.2 Vindkraftsparkens inverkan på
Naturaområdena och andra naturskyddsområden

11.6.3.3 Elöverföringens inverkan på
naturskyddsområdena
De nya kraftledningar som ska byggas dras inte över naturskyddsområden eller i omedelbar närhet av sådana. På
grund av avståndet bedöms kraftledningarna inte nämnvärt påverka naturskyddsområdena.

Lappfjärds våtmarker
Vindkraftverken ger inte upphov till några utsläpp som
kunde påverka naturtyperna i habitatdirektivets bilaga I eller arterna i bilaga II. Vindkraftverkens drift bedöms inte påverka de naturtyper som finns upptagna i habitatdirektivets bilaga I eller de arter som nämns i bilaga II och som
förekommer på Lappfjärds våtmarker.
I litteraturen anges i allmänhet att maximiavståndet för
störningar från vindkraftverk är 500–600 meter (Drewitt &
Langston 2006, Hötker m.fl. 2006). På grund av avståndet
bedöms Ömossa vindkraftspark därför inte orsaka några
störningar för de häckande fåglarna på Lappfjärds våtmarker.
På Lappfjärds våtmarker är fågelbeståndet dominerat av
sjöfåglar och vadare. Det är känt att sjöfåglarnas flyttning
främst sker över havet. Ömossa vindkraftspark ligger cirka 10 km från kusten och ligger därför inte på sjöfåglarnas
huvudsakliga flyttstråk. Ömossa vindkraftspark placeras till
största delen på ett skogsdominerat bergs- och mossområde där det inte finns några tydliga linjer som styr fåglarnas flyttning. Därför är fågelflyttningen över projektområdet huvudsakligen spridd.
De risker som vindkraftverken orsakar under flyttningen
för de arter som nämns i fågeldirektivets bilaga I och som
häckar på Lappfjärds våtmarker samt för de arter som rastar
på området kan enligt ovanstående som helhet uppskattas
vara så små att vindkraftverken inte orsakar fågelbeståndet
på Lappfjärds våtmarker någon påtaglig olägenhet.

Andra skyddsområden
I fågelbebståndet på Hanhikeidas Naturaområde ingår bl.a.
trana. Beroende på vindarna (speciellt vid ostlig och nordostlig vind) kan tranornas höstflyttning också gå över pro-
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11.6.4 Projektet genomförs inte ALT 0
De närliggande naturskyddsområdena påverkas inte av att
vindkraftverken inte byggs. I nollalternativet förblir de närbelägna Naturaområdenas nuvarande situation oförändrad.

11.6.5 Möjligheter att minska och lindra de
negativa konsekvenserna
För att minska och lindra de negativa konsekvenserna av
vindkraftverken när det gäller konsekvenser för skyddsområdena är det risken för att fåglar ska kollidera med kraftverken som ska minimeras. Minimeringen av kollisionsrisken
för fåglarna har behandlats i kapitel 11.5. Viktiga faktorer
för att påverka kollisionsrisken är planeringen av kraftverkens belysning nattetid samt vindkraftverkens konstruktioner. Fåglar kan utnyttja vindkraftverkens utskjutande delar
som sittplatser, vilket kan öka deras flygaktivitet i närheten
av kraftverkens rotorblad. Därför borde användning av bl.a.
master och stödvajrar på kraftverken om möjligt undvikas.

11.6.6 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Fågelbeståndets förhållanden på Naturaområdet Lappfjärds
våtmarker, som ligger närmast projektområdet, är väl kända, så det finns inga betydande osäkerhetsfaktorer i slutsatserna om dem. De allmänna osäkerhetsfaktorerna i anslutning till bedömningen av konsekvenserna för fågelbeståndet har behandlats noggrannare i kapitel 11.5.

11.7 Arter som nämns i
habitatdirektivets bilaga II och IV(a) samt
hotade arter
11.7.1 Utgångsinformation och
bedömningsmetoder
11.7.1.1 Hotade arter
Situationen för hotade organismarter har kontrollerats i
Finlands miljöcentrals artdatasystem. I samband med terrängutredningen kontrollerades också förekomsten av hotade arter på området.
11.7.1.2 Arter i habitatdirektivets bilaga II och IV(a)
Av de däggdjur som nämns i habitatdirektivets bilaga IV(a)
har flygekorrar kontrollerats på projektområdet. Dessutom
har förekomsten av fladdermöss på projektområdet granskats på livsmiljönivå (separata kapitel nedan). De här arterna har valts för granskningen, eftersom vindkraftverksbyggena kan påverka dessa arters fortplantnings- och viloplatser.
Av de övriga däggdjur som nämns i bilaga IV(a) kan utter
förekomma på området, eftersom Ömossa å erbjuder en
lämplig livsmiljö. Förekomst av utter i Ömossa å ska beaktas
då broar för de nya vägförbindelserna planeras. Om vägförbindelserna över Ömossa å förbättras, borde broarna över
ån byggas så att slänter anläggs vid broarnas nedre kant så
att uttrarna kan ta sig fram där. Utöver störningarna i byggskedet bedöms projektet inte ge upphov till konsekvenser
som begränsar förekomsten av utter.
11.7.1.2.1 Flygekorrar
Enligt uppgifter i Finlands miljöcentrals register över hotade arter har flera observationer av flygekorre gjorts i närheten av projektområdet. Observationer har gjorts i närheten
av Uttermossa samt i närheten av åkerområdet i Djupbäck
i norra delen av projektområdet.
Förekomsten av flygekorrar på projektområdet utreddes genom undersökningar i terrängen 11–15.5.2009.
För utredningarna svarade FM biolog Kaisa Torri samt fil.
stud. Katariina Urho. Antalet arbetsdagar för utredningarna av flygekorrar i terrängen var sammanlagt sju. Turo
Tuomikoski, som gjorde utredningen av fågelbeståndet,
gav dessutom information om sina observationer av flygekorrar under sina undersökningar i terrängen.
Terrängundersökningarna på kraftledningssträckningarna gjordes 10.5–25.5.2010 (fil.stud. Katariina Urho), varvid
även förekomsten av flygekorrar på kraftledningsområdet
och i dess närhet utreddes. Naturutredningen vid kraftledningssträckningarna finns i rapporter som bifogats till beskrivningen.

Utredningarna av flygekorrar koncentrerades till de kända preliminära platserna för vindkraftverken och servicevägarna. Platserna för kraftverken och servicevägarna granskades, med undantag av de kraftverk som placeras på kalhyggen. Vid kraftverkens förläggningsplatser och i deras
omgivning undersöktes om det finns livsmiljöer som lämpar sig för flygekorre där. I de livsmiljöer som potentiellt
är lämpade för flygekorrar söktes spillning av flygekorrar
under grova träd. Den här metoden används allmänt och
är den enklaste metoden att utreda förekomsten av flygekorrar (Sierla m.fl. 2004). Förutom vindkraftverkens förläggningsplatser undersöktes också områden som valts utgående från kartor och flygfoton och som verkade kunna vara
potentiella livsmiljöer för flygekorrar (kantskogar intill åkrar,
stränder vid småvatten, grövre granblandskogar).
På grund av projektområdets stora areal är det möjligt
att det på området kan finnas sådana flygekorrrevir som
inte har framkommit i utredningen. I utredningen låg huvudvikten på byggplatserna och deras omgivning enligt
de tillgängliga planerna. Utredningarna gjordes utgående
från planerna enligt projektalternativ 1 (figur 6-2). Även på
kartbilderna nedan anges kraftverksplatserna enligt projektalternativ 1.
11.7.1.2.2
Fladdermöss
På projektområdet har ingen separat fladdermusutredning
gjorts. Därför finns ingen detaljerad information om fladdermusbeståndet på området. Konsekvensbedömningen
beträffande fladdermöss gjordes i form av ett resonemang
om förekomsten av livsmiljöer som lämpar sig för fladdermöss på projektområdet och i dess närhet utgående från
information i litteraturen om olika arters krav på sin livsmiljö.

11.7.2 Påverkningsmekanismer
11.7.2.1 Allmänt om vindkraftens inverkan på
flygekorrar
Flygekorren (Pteromys volans, VU) är en taigaart som i
Finland lever vid västra kanten av sitt förekomstområde.
Flygekorrar förekommer mest i Västra Finland i Vasa kustregion samt i Sydvästra Finland. I Norra Karelen, Kajanaland
och Norra Österbotten är flygekorrbeståndet mest fåtaligt.
Beståndet i Finland uppskattas till sammanlagt cirka
143 000 honor (Hanski m.fl. 2006). Beståndet har minskat sedan 1940-talet och kommer sannolikt att ytterligare
minska i framtiden. Den viktigaste orsaken till flygekorrarnas tillbakagång är avverkningarna av lämplig, grövre granskog och minskningen av den skogsareal som lämpar sig
för flygekorrar.
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I den senaste klassificeringen av hotstatus för olika arter
i Finland (Rassi m.fl. 2000) hör flygekorren till kategorin sårbara arter (VU). Klassificeringen är baserad på att beståndet har decimerats. Inom EU förekommer flygekorrar förutom i Finland endast i Estland där beståndet är mycket litet.
Flygekorren hör till de arter som ingår i habitatdirektivets
bilaga II och IV(a). I 49 § i naturvårdslagen konstateras att
”det är förbjudet att förstöra och försämra fortplantningsoch viloplatser för individer av de djurarter som avses i habitatdirektivets bilaga IV (a)”. Enligt Jord- och skogsbruksministeriets och Miljöministeriets anvisning från 2004 omfattar flygekorrens fortplantnings- och viloplatser boträd och
andra träd som den använder för dessa ändamål på platsen. I begreppet fortplantnings- och viloplats ingår också
träd i den omedelbara närheten där de kan söka skydd och
hitta näring.
Flygekorren föredrar grövre, grandominerade blandskogar men klarar sig också i yngre skogar, där det finns tillräckligt med lövträd för att trygga födotillgången samt hålträd
att bygga bo i. I en naturlig livsmiljö finns grova aspar samt
granar, alar och björkar. Trädbeståndet i en typisk skog där
flygekorrar kan trivas är av varierande ålder och bildar flera olika kronskikt. Flygekorrens revir finns ofta vid foten av
berg, intill småvatten och i sluttningar. Om gamla blandskogar saknas föredrar flygekorren kantskog kring åkrar,
strandskogar vid vattendrag och gårdsskogar. En fullvuxen flygekorrhonas revir omfattar i allmänhet 4-10 hektar,
en hanes i genomsnitt cirka 60 hektar. Reviret har ofta 1-3
kärnområden som kan ligga 100–200 meter från varandra;
på dessa kärnområden söker flygekorrarna föda och de vistas också huvudsakligen där. Varje flygekorre har flera bon
i olika delar av reviret och använder dem alla regelbundet.
Alla unga honor som fötts på våren och största delen av
hanarna lämnar moderns revir på sensommaren och söker
sig till nya områden senast i september. Under vandringen
mot nya utbredningsområden föredrar de unga flygekorrarna grandominerade skogar, men de kan också utnyttja bl.a. grövre plantskog för att förflytta sig. En flygekorre
som har flyttat till ett nytt revir kan fortplanta sig redan följande vår.
Det finns nästan inga tidigare forskningsrön om hur flygekorrarna påverkas av vindkraftverk. Då vindkraftsparken
byggs kommer en del av projektområdets naturmiljö att
förändras till byggd miljö. Konsekvenserna för artens levnadsförhållanden blir då ungefär desamma som vid andra
former av byggnadsverksamhet. Byggandet av vindkraftverk, servicevägar och kraftledningar kan leda till att livsmiljöer som är lämpliga för arten går förlorade eller att de
splittras samt att trygga förbindelser mellan olika områden
bryts. Genom dessa förluster försämras flygekorrens möj-
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ligheter att söka skydd och att röra sig från det ena området till det andra när den söker föda eller under fortplantningstiden.
Vindkraftverken orsakar buller och skuggeffekter.
Flygekorren är dock inte särskilt känslig för ljud, vilket framgår av att den exempelvis bygger bo nära trafikleder med
livlig trafik och i den omedelbara närheten av mänsklig bebyggelse. För att minimera konsekvenserna av vindkraftsprojektet och som ett villkor för artens fortbestånd ska
vindkraftverken, servicevägnätet och kraftledningarna i
första hand placeras så att konsekvenserna för flygekorrens
existensmöjligheter blir så små som möjligt.
11.7.2.2 Allmänt om vindkraftens inverkan på
fladdermöss
Fram till år 2008 har sammanlagt 13 olika fladdermusarter påträffats i Finland. Endast för sex av dem är det
dock känt att de säkert förökar sig i Finland (Tabell 11-8).
Fladdermöss förekommer främst i de södra och sydvästra
delarna av Finland och förekomsten minskar snabbt mot
norr. Största delen av de fladdermusarter som regelbundet påträffas i Finland övervintrar här i landet och tillbringar vintern i dvala. Fladdermössen fortplantar sig i kolonier
som dräktiga honor bildar på sommaren, bl.a. i hålor, klippskrevor, håligheter i stora träd samt obebodda byggnader. Fladdermössen fortplantar sig långsamt, men de kan
å andra sidan bli mycket gamla, vilket gör dem känsliga
för förändringar i livsmiljön samt ökad vuxendödlighet. De
största hoten mot fladdermuspopulationerna i Finland anses allmänt vara förändringar i livsmiljön till följd av jordoch skogsbruksåtgärder. Sådana förändringar har kännbart
minskar mängden platser i naturen där fladdermöss kan
fortplanta sig och hitta föda samt platser där de kan gömma sig under dagen. Alla fladdermusarter i Finland är fridlysta med stöd av 38 § i naturvårdslagen. Dessutom hör de
till de arter som är upptagna i bilaga IV (a) till EU:s habitatdirektiv. Med stöd av 49 § i naturvårdslagen är det förbjudet att förstöra och försämra sådana arters fortplantningsoch viloplatser.
Vindkraftverk påverkar fladdermössen främst via ökad
kollisionsdödlighet bland vuxna individer, medan förändringarna i livsmiljön och störningarna enligt vad man nu
vet blir tämligen små. Jämsides med direkta kollisioner kan
fladdermössens dödlighet vid vindkraftverk, avvikande från
fåglarna, dessutom ökas av fladdermössens större utsatthet för förändringar i lufttrycket till följd av rotorbladens rotation, i synnerhet snabb sänkning i lufttrycket, vilket i vissa
situationer direkt kan leda till att fladdermöss dör på grund
av att luftbubblor bildas i lungorna och skadar blodkärlen
samt genom inre blödningar (s.k. barotrauma). Sambandet

Tabell 11‑8. Fladdermusarter som förekommer i Finland och deras förekomst enligt EUROBATS-rapporten. Uppgifterna i tabellen har kompletterats enligt
Salovaara (2007) och Lappalainen (2008). De arter som är markerade med en stjärna övervintrar veterligen inte i Finland.

Art

Artens förekomst i Finland

Vattenfladdermus (Myotis daubentonii)

I Södra och Mellersta Finland till 63–64°N

Dammfladdermus (M. dasycneme)

Ställvis i Södra Finland (1 observerad övervintring 2002, två individer observerades
sommaren 2006)

Brandts mustaschfladdermus (M. brandtii)

I Södra och Mellersta Finland till 64–65°N

Mustaschfladdermus (M. mystacinus)

I Södra och Mellersta Finland till 64–65°N

Fransfladdermus (M. nattereri)

Sällsynt i Södra Finland

*Stor fladdermus (Nyctalus noctula)

Fläckvis i Södra Finland

Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii)

I hela landet

*Sydfladdermus (E. serotinus)

Sällsynt, en observation i Hangö 2008

*Gråskimlig fladdermus (Vespertilio murinus)

Fläckvis i Södra Finland

*Pipistrell (Pipistrellus pipistrellus)

Fläckvis i Södra Finland (första observationen 2001)

*Dvärgfladdermus (Pipistrellus pygmaeus)

Ställvis i Södra Finland (första observationen 2007)

*Trollfladdermus (Pipistrellus nathusii)

Ställvis i Södra Finland

Långörad fladdermus (Plecotus auritus)

I Södra och Mellersta Finland till 63°N

mellan dödligheten bland fladdermöss på grund av direkta fysiska kollisioner och dödligheten orsakad av skillnader
i lufttrycket är ännu inte närmare känt, men till exempel i
undersökningar i Kanada konstaterades att totalt 90 % av
de fladdermöss som dog vid vindkraftverk led av inre blödningar, medan fysiska kollisionsskador som kunde förklara
dödsfallet hittades endast hos ungefär hälften av de undersökta individerna.
Fladdermössen kan bli utsatta för kollisioner med vindkraftverken då de söker föda samt under flyttningsflygningar och kortare flyttningar. Kollisionsdödligheten till
följd av vindkraftverk varierar betydligt för fladdermöss
liksom för fåglar beroende på vindkraftverkens läge och
deras tekniska egenskaper. Det här visar hur viktig den
projektvisa planeringen är också för att minimera vindkraftsparkens negativa konsekvenser för fladdermössen.
Fladdermusdödligheten till följd av vindkraftverk är enligt
forskningen störst på sensommaren och början av hösten,
då fladdermössens höstflyttning sker och de förflyttar sig
mellan fortplantnings- och övervintringsområdena. I flera
undersökningar i både USA och Europa har dessutom en
beaktansvärd del av de fladdermöss som kolliderat med
rotorbladen konstaterats höra speciellt till flyttande arter,
vilket stöder uppfattningen om att risken att kollidera med

vindkraftverk är speciellt stor för fladdermöss under flyttningen. Som orsak till fladdermössens utsatthet för kollisioner under flyttningen har föreslagits bl.a. att ekolodningen
används mindre under flyttningsflygning än under vanlig
jakt samt att vindkraftskonstruktionerna lockar som eventuella viloplatser. Under flyttningen stannar fladdermössen
dessutom ofta för att jaga, vilket kan öka det lokala antalet
fladdermöss betydligt samt därigenom öka de eventuella
kollisionstalen vid vindkraftverken på grund av den ökade
fladdermusaktiviteten i området.

11.7.3 Nuvarande situation
11.7.3.1 Hotade organismarter
I datasystemet över organismarter finns inga uppgifter om
observationer på planområdet. I projektområdets omedelbara närhet finns observationer av flygekorre och i utredningarna gjordes också observationer på projektområdet.
Flygekorren hör till de sårbara (VU) arterna.
I Ömossa å förekommer utter, som hör till de hänsynskrävande (NT) arterna.
Observationerna av hotade arter på området i samband
med utredningen av fågelbeståndet har behandlats närmare i kapitel 11.5 om fågelbeståndet.
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11.7.3.2 Flygekorrar
På projektområdet gjordes observationer av flygekorre på
flera områden. I projektområdets mellersta del är största
delen av skogarna talldominerade bestånd av bergstallar,
där det inte finns livsmiljöer som lämpar sig för flygekorrar. Lämpliga livsmiljöer för flygekorrar finns främst i projektområdets norra del, där många observationer av flygekorrar gjordes i de grövre granbestånden. Andra observationer av flygekorrar gjordes i närheten av åkrar och intill
småvatten. Observationsplatserna anges på bifogade karta
och närmare beskrivningar av observationsområdena anges nedan.
Område 1
På område 1 finns grövre granskog med inslag av björk och
asp på frisk och lundartad mo. På området observerades
flera aspar där det fanns hundratals kulor av flygekorrspillning vid roten. Dessutom observerades flera granar och
aspar med tiotals kulor av flygekorrspillning vid roten. På
området finns också hålträd samt i en gran ett risbo som
eventuellt används av en flygekorre. Utgående från observationerna har revirets kärnområde (område 1) samt andra
observationer av flygekorrspillning på området märkts ut
på kartan. I norra delen av projektområdet finns vidsträckta
områden med grövre granbestånd som lämpar sig för flygekorrar. Revirens kärnområden har avgränsats på kartan.
På basis av enstaka spillningsfynd utnyttjar flygekorrarna

Figur 11‑81 Flygekorrarnas kärnområde och andra observationer.
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en större del av området.
Kraftverk nummer 3 och 4 ligger i närheten av flygekorrområde 1. Kraftverk nummer 4 finns söder om området i
ett bestånd med bergstallar som inte är lämplig livsmiljö för
flygekorrar. Väglinjen till kraftverket enligt den ursprungliga vägplanen går dock genom ett revir för flygekorrar och
i närheten av väglinjen har det gjorts flera observationer av
träd som flygekorrar använder. Det rekommenderas att väglinjen till kraftverk nr 4 flyttas.
Kraftverk nummer 3 placeras i ett grovt granbestånd på
frisk mo där det finns inslag av björk. Områdets skogar är
grova och ställvis finns också murkna träd. Vid roten av en
björk på den planerade platsen för kraftverket hittades tiotals kulor av flygekorrspillning. Även i den omedelbara närheten av servicevägförbindelsen till kraftverket gjordes flygekorrobservationer. Kraftverk nummer 3 och servicevägen
till kraftverket går över ett revir för flygekorrar. Platsen för kraftverk nummer 3 måste flyttas.
Tecken på förekomst av flygekorre söktes också söder
om område 1. En del av skogarna söder om området består
av bergstallar som inte lämpar sig för flygekorrar, men på
ett område med mineraljord finns också granbestånd på
frisk mo. Trädbeståndet är dock skött ekonomiskog med liten andel lövträd. Beståndet har också yngre åldersstruktur
än på område 1. Vid roten av en gran intill två skogsbruksdiken hittades några kulor av flygekorrspillning (figur 11-81,
den sydligaste observationen).

Figur 11‑80 Områden där flygekorrar har observerats förekomma.
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Område 2
I den norra delen av projektområdet intill en skogsbilväg
finns en liten backe som gränsar till en utdikad mosse. På
backens område finns representativ gammal skog. På det
här området observerades rikligt (tiotals och ställvis hundratals) med kulor av flygekorrspillning vid roten av flera aspar. Trädbeståndet på backen är grandominerat, men det
finns också ett mycket rikt inslag av björk och asp på området. På området finns också hålträd och det finns rikligt
med murkna träd. Observationerna tyder på att backen
och dess näromgivning är flygekorrevirets kärnområde.
Områdets avgränsning finns angiven ovan (område 2, figur 11-81).
Norr om område 2 finns grövre granbestånd på frisk mo.
Mängden lövträd och murkna träd är betydligt mindre än
på område 2. Vid roten av några granar på det här området hittades några tiotal kulor av flygekorrspillning. Då man
rör sig längre norrut gränsar det grövre granbeståndet till
skogsförnyelseområden och unga blandskogar. Kraftverk 1
och 2 ligger också i unga talldominerade skogar norr om
det grövre granbeståndet.
I samband med utredningen av fågelbeståndet gjordes
också observationer av flygekorre öster om det egentliga
projektområdet (figur 11-81, observationer i närheten av

Figur 11‑85 Karta över observationerna av flygekorre i Back.
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projektområdets gräns). Observationer av flygekorre har
också gjorts vid gränsen mellan torvmon och skogsförnyelseytan på mineraljord söder om område 2.
Närmast flygekorrobservationerna finns kraftverk nummer 41. Kraftverket är placerat i ett bestånd av bergstallar
som gränsar till ett skogsförnyelseområde. På den planerade platsen för kraftverket finns inga livsmiljöer som lämpar
sig för flygekorre.
Område 3
Öster om åkerområdet i Back finns livsmiljö som lämpar sig
för flygekorre. Där hittades rikligt med flygekorrspillning vid
roten av ungefär tio aspar. Mot öster och norr finns lämplig
livsmiljö för flygekorre på ett betydligt större område, men
på det här området hittades spillning endast under några
enstaka träd intill ett skogsbruksdike.
I den omedelbara närheten av flygekorrobservationerna
i Back har inga vindkraftverk planerats. Närmast ligger kraftverk nummer 42. Platsen för det här kraftverket finns i ett
bestånd med bergstallar och på byggområdet finns inga
områden som lämpar sig som livsmiljö för flygekorre.

Område 4
Sydväst om kraftverk nummer 47 finns ett revir för flygekorre (område 4a). Tiotals kulor med spillning hittades vid
roten av ett tjugotal träd. Under vissa träd hittades hundratals kulor. Största delen av spillningen hittades vid roten
av aspar i ett granbestånd. Förekomstområdet ligger kring
bäcken Sonninoikonen.
Den östra avgränsningen av förekomstområdet följer
höjdkurvan på kartan. På dess östra sida finns ett grövre tallbestånd. Vid kanten av bergsområdet med tallar finns enstaka aspar och även under dem hittades flygekorrspillning.
I den norra delen av förekomstområdet finns ett traktorspår och norr om det också ett granbestånd. Kraftverk
nummer 47 ligger på det här området, där granbeståndet är något glesare och av jämnare kvalitet än på området längre söderut. Mängden lövträd på det här området är
begränsad till några enstaka träd. På området hittades ingen flygekorrspillning. Enligt observationerna ligger kraftverk
nummer 47 inte på en föröknings- och rastplats för flygekorre,
men det är sannolikt att granbeståndet på kraftverksplatsen
är en del av ett närliggande revir för flygekorre.
Öster om kraftverk nummer 47 finns ett skogsförnyelseområde. Norr om skogsförnyelseområdet finns ett område som lämpar sig som livsmiljö för flygekorre, men inga

tecken på flygekorre observerades på området. Öster om
kalhygget i närheten av ett dike och en åker observerades
några kulor av flygekorrspillning vid roten av en större asp
(ett ensamt träd med spillning väster om åkern på bifogade karta).
Även längre bort från kraftverksplats 47, nordväst om
den, har enligt fågelutredningen flygekorrspillning hittats.
Observationerna gjordes intill den bäck som finns norr om
Sonninoikonen. På området hittades flygekorrspillning vid
roten av sammanlagt fyra träd (område 4b).
Kraftverk 46 ligger norr om de platser där observationer
av flygekorre gjordes på området. Servicevägen till kraftverket dras genom ett ungt gallringsbestånd av tall samt
genom ett ungt, tätt granbestånd intill ett skogsbruksdike.
Den egentliga kraftverksplatsen ligger i ett björkbestånd
på ett gammalt åkerområde. Vid utredningarna observerades inga tecken på förekomst av flygekorre på området.
Även norr om vindkraftverk nummer 32 har observationer av flygekorre gjorts (områdesavgränsning 4c). De här
observationerna gjordes öster om de små åkerområdena
intill en bäck. Närmast den här observationsplatsen finns
platsen för kraftverk 32, som är ett bergigt och talldominerat område. På platsen för kraftverket finns inga livsmiljöer
som lämpar sig för flygekorre.

Figur 11‑87 Karta över området.
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Område 5
I sänkan vid södra ändan av Lilla Sandjärv finns ett granbestånd med inslag av björk och asp. Mängden lövträd är
stor, speciellt intill bäcken som rinner ut i sjön. Intill bäcken
är träden ställvis anmärkningsvärt grova. På området har
flera observationer av flygekorre gjorts, främst väster om
bäcken.
Kraftverk 45, som planerats vid södra delen av Lilla
Sandjärv, är placerat på en talldominerad backe där berget
kommer i dagen. På platsen för kraftverket finns ingen livsmiljö som lämpar sig för flygekorre.
Område 6
Kraftverk nummer 20 och 21 ligger i närheten av små åkerområden. I närheten av vägen till kraftverk nummer 21 har
spillning av flygekorre observerats vid roten av fem träd.
Söder om observationsplatsen, kring åkerområdena, finns
rikligt med lövträd och det finns speciellt mycket asp på
området. Aspbestånden kring åkrarna kan utgöra födoområden för flygekorrar.
I närheten av servicevägen till kraftverk 21 finns två
ovanligt stora aspar som skiljer sig från det övriga beståndet på området (figur 11-94).

Figur 11‑90 Karta över området.
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Området väster om kraftverk 16
I närheten av kraftverksplats 16 väster om Sandviksvägen
finns ett grovt tallbestånd med inslag av några aspar. Vid roten av en av asparna i omedelbar närhet av Sandviksvägen
upptäcktes några kulor av flygekorrspillning (5 st). I närheten av observationsplatsen finns inga sådana typiska livsmiljöer som flygekorrar föredrar, men till exempel norr om
åkern vid Simonasmossen finns representativa äldre granbestånd där det också förekommer flygekorrar. De här reviren för flygekorre ligger inte på området för den planerade
vindkraftsparken och områdena kartlades därför inte i samband med utredningen av vindkraftsparken. På platsen för
kraftverk nummer 16 är granbeståndet ungt och inga tecken på flygekorrar noterades vid kraftverksplatsen.
Flygekorrar på kraftledningssträckningarna
Flygekorrar upptäcktes endast på området för kraftledningsalternativ 1 B. Kraftledningsalternativ 1 B går genom
en livsmiljö för flygekorrar. Observationerna av flygekorrspillning på området är koncentrerade till ett litet område, en
lund med grövre granar intill en bäck och en lundartad mo.
Spillning hittades vid roten av sammanlagt ett tjugotal granar, aspar och sälgar. Oftast fanns det några eller några tiotal spillningskulor vid trädets rot. Endast vid roten av två träd
fanns det rikligare med spillning (över 50 kulor).

Figur 11‑92 Karta över området.

Figur 11‑95 Enstaka fynd av spillning i närheten av kraftverk nummer 16.
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Figur 11-93 Flygekorrobservationer på området för kraftledningsalternativ 1B.
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I närheten av kraftledningsalternativ 1 B hittades flygekorrspillning också på ett annat ställe där kraftledningen
korsar en bäck/ett dike. På det här området ligger de närmaste observationerna av flygekorrspillning 80 meter från
den planerade kraftledningsgatan. På kraftledningssträckningen finns på det här stället inga livsmiljöer som lämpar
sig för flygekorrar. Spillningsobservationerna är koncentrerade till en försumpad blandskog av blåbärstyp intill diket.
Spillning hittades vid roten av mer än tio träd. Antalet spillningskulor per träd varierade vanligen från ett par stycken
till några tiotal. På två ställen fanns det dock minst hundra
spillningskulor.
1.7.3.3 Fladdermöss
Ingen separat utredning av fladdermöss har gjorts på projektområdet. I samband med fågelutredningen gjordes
flera observationer av fladdermöss på området, men det
gick inte att artbestämma dem. Fladdermöss observerades
främst ovanför åkrarna och sjöarna. Observationer har dock
också gjorts i skogsområdena, på skogsförnyelseområdena
samt ovanför skogsbilvägarna.
De arter som med tanke på kraven på livsmiljön mest
sannolikt förekommer på projektområdet i Ömossa är nordisk fladdermus samt mustaschfladdermus och Brandts
mustaschfladdermus, som är arter som trivs i skogsmiljö.
Observationerna över skogsbilvägarna och på skogsförnyelseområdena tyder på att åtminstone nordisk fladdermus
sannolikt förekommer på området, eftersom många andra
fladdermusarter undviker öppna platser, till exempel kalhyggen. Mustaschfladdermus och Brandts mustaschfladdermus
håller sig inne i tätare skog eller i dess omedelbara närhet.
Det är känt att fladdermöss trivs på områden där det
finns gamla byggnader och uthus. I närheten av projektområdet finns flera byområden med många sådana byggnader där fladdermöss kunde trivas. På de här byområdena finns fler vilo- och fortplantningsområden som lämpar
sig för fladdermösskolonier än på projektområdet. På projektområdet och i dess omedelbara närhet erbjuder bl.a.
småvattnen lämpliga födoområden för fladdermöss. På det
egentliga projektområdet finns också hålträd samt byggnader som fladdermössen kan gömma sig i dagtid.

11.7.4 Konsekvenser av vindkraftsparken: ALT
1 och ALT 2
11.7.4.1 Konsekvenser för flygekorrarna under
byggtiden
Medan vindkraftsparken byggs blir det livlig mänsklig aktivitet på området och bullret av byggarbetet är betydligt högre än vindkraftsparkens buller då den är i drift.

Flygekorrarna är inte kända för att vara särskilt bullerkänsliga, men till följd av bullret under byggtiden och människor som rör sig på området är det dock möjligt att flygekorrarna kommer att undvika de delar av sina revir som ligger i
byggområdenas omedelbara närhet.
I norra delen av projektområdet ligger kraftverk nummer 3 och 41 i omedelbar närhet av revir för flygekorrar. I
planen enligt projektalternativ 1 ligger vindkraftverk 3 samt
dess serviceväg på ett sådant föröknings- och rastområde för flygekorre som avses i 49 § i naturvårdslagen. Om
man bygger enligt projektalternativ 1 kommer den här föröknings- och rastplatsen för flygekorrar att försämras. Om
vindkraftverk ska byggas på den platsen krävs tillstånd att
avvika från bestämmelserna i 49 § i naturvårdslagen.
I projektalternativ 2 har kraftverk nummer 3 och servicevägarna till kraftverk 3 och 4 flyttats till en plats öster om flygekorrarnas föröknings- och rastplats (område 1). Om man
bygger enligt planen för projektalternativ 2 kommer den här
föröknings- och rastplatsen för flygekorrar inte att påverkas.
Under byggskedet kan störningar dock drabba områdena
med flygekorrar i norra delen av projektområdet (område 1
och 2) också i projektalternativ 2. Till följd av att människor
och maskiner rör sig på området och på grund av bullret är
det möjligt att flygekorrarna under byggtiden undviker de
områden av sina revir som ligger närmast vindkraftverk 3.
Servicevägen till kraftverk nummer 21 ligger i närheten av ett flygekorrevir i båda projektalternativen.
Byggåtgärderna drabbar inte området där flygekorrarnas
föröknings- och rastplatser finns. Därför bedöms byggandet inte försämra flygekorrarnas föröknings- och rastplatser. Medan servicevägen byggs kan arbetet dock orsaka
störningar på flygekorrens revir. Byggandet av servicevägen avskär inte de stråk där flygekorrarna rör sig, eftersom
servicevägarna är så smala (6 meter, inklusive diken cirka 15
meter) att flygekorrarna kan ta sig över dem.
Även kraftverk nummer 47 ligger i omedelbar närhet av
ett flygekorrevir. I projektalternativ 1 tangerar servicevägen
till kraftverket flygekorrarnas revir (område 4). I projektalternativ 2 har kraftverk 47 och dess serviceväg flyttats. I alternativ 2 ligger kraftverk 47 på ett revir som lämpar sig för
flygekorrar i omedelbar närhet av en föröknings- och rastplats för flygekorrar. De träd som flygekorrarna använder
kommer inte att tas bort då vindkraftverket byggs, men
störningar kan förekomma medan byggandet pågår. Till
följd av att människor och maskiner rör sig på området och
på grund av bullret är det möjligt att flygekorrarna under
byggtiden undviker de områden av sina revir som ligger
närmast vindkraftverk 47.
I projektalternativ 1 ligger kraftverk nummer 45 i närheten av ett område med flygekorrar. Avståndet mellan flyge-
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Figur 11‑88 Granbeståndet kring Sonninoikonen är ett revir för flygekorre, område 4

korrobservationerna och vindkraftverket är som kortast cirka 150 meter och byggverksamheten bedöms därför inte
kännbart påverka flygekorrarna. Kraftverk nummer 45 finns
inte med i planerna enligt projektalternativ 2.
Hur störningarna från byggverksamheten kan minimeras med tanke på flygekorrarna har behandlats nedan i kapitel 11.7.6.
11.7.4.2 Vindkraftsparkens inverkan på
flygekorrarna under driften
Vindkraftverken påverkar flygekorrarna mest under byggtiden då störningarna är som störst. Eventuell fragmentering
av de livsmiljöer som lämpar sig för flygekorrar sker också
under byggtiden. Efter byggskedet minskar projektets trafik på området betydligt och begränsar sig närmast till litet servicetrafik till vindkraftverken. Störningarna av att folk
rör sig på flygekorrarnas förekomstområden minskar därför
också avsevärt efter projektets byggskede.
Under driften ger vindkraftverken upphov till buller
och skuggeffekter. Tills vidare finns det inga forskningsrön
om hur flygekorrarna påverkas av detta. Bullret är starkast
i kraftverkens omedelbara närhet och på dessa områden
kan bullernivån stiga till 60 decibel. Flygekorren är känd för
att inte vara särskilt känslig för ljud, vilket framgår av att
den exempelvis bygger bo nära trafikleder med livlig trafik
och i den omedelbara närheten av mänsklig bebyggelse.
Störningar under driften är mest sannolika i den norra delen
av projektområdet, där det har noterats att flygekorrar rör sig
över stora områden i närheten av kraftverk 3 och 41.
De nya servicevägarna som ska byggas kommer att
ha grusyta och de blir cirka sex meter breda, vilket innebär att flygekorrar vid behov kan flyga över en serviceväg.
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Vindkraftverkens rotorblad, som snurrar på hög höjd, medför inga kollisionsrisker för flygekorrarna.
11.7.4.3 Elöverföringens inverkan på flygekorrarna
Flygekorrar upptäcktes endast på området för kraftledningsalternativ 1B. Områdena där flygekorrar förekommer
kan beaktas genom uppdatering av planen för kraftledningens sträckning eller genom val av sträckningsalternativ 1 A, på vars område inga levnadsområden för flygekorrar har observerats.
11.7.4.4 Vindkraftsparkens inverkan på
fladdermössen under driften
Mest utsatta för kollisioner med vindkraftverken på Ömossa
vindkraftsområde bedöms nordiska fladdermöss vara, eftersom de söker föda på projektområdet. Nordiska fladdermöss är stora och flyger därför ofta också på betydligt högre
höjd än mustaschfladdermusarterna och kan då också röra
sig nära den höjd där de planerade vindkraftverkens rotorblad rör sig. Mustaschfladdermöss och Brandts mustaschfladdermöss söker däremot oftare föda inne i skogen och
vågar sig inte gärna ut på öppna platser. Fladdermössens
jaktaktivitet är vanligen som störst under varma och vindstilla nätter (vindhastighet mindre än 5 m/s), då mängden
insekter, som utgör deras föda, i luften också enligt observationer ofta är som störst. Undersökningar har visat att
fladdermusdödligheten till följd av vindkraftverk också är
störst under sådana nätter (Arnett m.fl. 2008, 2009). Under
nästan vindstilla sommarnätter, som fladdermössen föredrar, är vindkraftverkens energiproduktion dock låg, vilket
också minskar risken för att fladdermössen ska kollidera
med kraftverken.

Figur 11‑82 Foto från område 1, i förgrunden spillning av flygekorre vid roten av en asp

11.7.5 Projektet genomförs inte ALT 0
11.7.5.1 Flygekorrar och fladdermöss
I nollalternativet byggs ingen vindkraftspark på projektområdet. Områdets nuvarande situation förblir då oförändrad
beträffande fladdermöss och flygekorrar. I nollalternativet
påverkas förekomsten av fladdermöss och flygekorrar på
området främst av skogsbruksåtgärderna på området.

11.7.6 Möjligheter att förhindra och minska de
negativa konsekvenserna
11.7.6.1 Flygekorrar
Sådana föröknings- och rastplatser för flygekorre som avses i 49 § i naturvårdslagen och som har observerats på
projektområdet har beaktats i projektalternativ 2. I projektalternativ 2 placeras inga kraftverk eller servicevägar på ett
sådant sätt att byggarbete kommer att ske på de centrala
delarna av flygekorrarnas revir.
Verksamheten under byggtiden borde planeras och tidpunkten väljas så att områdets flygekorrstam inte i onödan
störs och utsätts för buller. Flygekorren bygger bo på vårvintern. Då ska störande byggverksamhet speciellt undvikas. Vid planering av byggarbetet vid kraftverken 3, 21, 41,
45 och 47, som ligger i närheten av de områden där flygekorrar förekommer, är det mycket viktigt att arbetena förläggs till en tid utanför flygekorrarnas förökningstid.
11.7.6.2 Fladdermöss
Det värdefullaste på projektområdet med tanke på fladdermöss är potentiella platser där fladdermössen kan gömma
sig på dagen, övervintra och föröka sig. Inverkan på dessa

platser borde minimeras. Projektets eventuella konsekvenser för fladdermössen kan minskas genom att man bevarar
stora steniga områden, värdefulla hålträd samt eventuella
tomma byggnader på projektområdet så att fladdermössen kan använda dem som gömställen dagtid men också som eventuella övervintringsplatser. På så sätt kan föröknings- och övervintringsområden som är värdefulla för
fladdermössen bevaras även om projektet genomförs.

11.7.7 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
11.7.7.1 Flygekorrar
Terrängundersökningarna koncentrerades till de planerade byggområdena enligt projektalternativ 1 samt till potentiella livsmiljöer för flygekorrar utgående från flygfoton
och granskning av kartor. På grund av projektområdets
storlek är det möjligt att det på projektområdet också finns
andra livsmiljöer för flygekorrar som inte har upptäckts under vandringarna i terrängen. Inventeringen gjordes våren
2009. För flygekorrar kan situationen variera på årsnivå beroende på flygekorrstammen och hur den rör sig.
11.7.7.2 Fladdermöss
På området har ingen separat fladdermusutredning gjorts.
Därför finns ingen detaljerad information om områdets
fladdermusstam eller områden som är viktiga för fladdermössen. Bedömningen av hur fladdermössen påverkas har
gjorts främst utgående från uppgifter i litteraturen.
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12. Konsekvenser för utnyttjande
av naturresurserna

12.1

Jämförelse av materialförbrukning

Tabell 12-1 visar de materialresurser som förbrukas under
en vindkraftsparks livscykel i förhållande till den producerade mängden elenergi. Under livscykeln förbrukar vindkraftsproduktionen mest vatten, som används i komponenternas tillverkningsprocesser samt i den energiproduktion som de kräver. Näst mest förbrukar vindkraftsproduktionen energi från olika källor i olika produktionsprocesser,
t.ex. stenkol, naturgas och olja, samt stål som är huvudmaterial i vindkraftverkets stomme.
Tabell 12‑1. Uppskattning av materialförbrukningen under ett 3 MW
havsbaserat vindkraftverks (modell Vestas V90) livscykel i förhållande till
den producerade energimängden. I mängderna har förutom de egentliga
kraftverken också beaktats de kraftledningar och andra tillhörande
konstruktioner som de behöver (Vestas 2006).

Material
Vatten
Stenkol
Råolja
Järn
Naturgas
Kvartssand
Lignit
Kalksten
Natriumklorid (bergsalt)
Sten
Lera
Zink, aluminium, mangan, koppar, bly

Förbrukning (g/kWh)
49,346
0,740
0,630
0,419
0,375
0,335
0,324
0,126
0,051
0,055
0,031
0,03–0,41

Vindkraftsparkernas effektivitet som energiproduktionsform har utretts i flera undersökningar genom metoder
baserade på livscykelanalys. Genom undersökningarna har
man speciellt velat utreda förhållandet mellan den energi som går åt till att bygga vindkraftverk och den energimängd som ett kraftverk producerar under den tid det är
i drift. I allmänhet uppskattas en vindkraftspark producera
den energimängd som går åt till att bygga den och ta den
ur bruk i genomsnitt inom 4-6 månader, då man förutom
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den egentliga vindkraftsparken också beaktar de kraftledningar, elstationer och andra konstruktioner som den behöver (Schleisner 2000, Vestas 2006).

12.2

Jakt och viltvård

12.2.1 Utgångsinformation och
bedömningsmetoder
Information om vilket värde Ömossa vindkraftsparks område nu har för jakten samlades genom intervjuer med representanter för de lokala jaktföreningarna (telefonsamtal
19.8.2009: Reijo Östergård/Ömossa jaktförening och Ilkka
Ahola/Kallträskin Erä). Dessutom ombads Ömossa jaktförening ge en uppskattning av hur många djur som årligen
brukar fällas på projektområdet.

12.2.2 Jaktens och viltvårdens nuvarande
situation
Området för Ömossa vindkraftspark hör till Lappfjärdsnejdens
jaktvårdsförening. På projektområdet finns tre jaktföreningar. Största delen av projektområdet är Ömossa jaktförenings område. I norra delen av projektområdet finns också
områden som hör till Uttermossa jaktförening och i södra
delen områden som hör till Kallträskin Erä.
Älgbeståndet på området för Ömossa vindkraftspark är
på lokal medelnivå. På vintern finns det cirka 4 älgar per
1000 hektar. På höstarna är beståndet större.
Beståndet av hjortar och rådjur på området är inte speciellt stort. Vitsvanshjort och rådjur förekommer också på
projektområdet, men de förekommer i större antal väster
om riksvägen, där det också finns mera åkerområden.
På området finns även skogshönsfåglar (bl.a. tjäder,
orre). Tjädern förekommer rikligt på projektområdet och
det finns också flera tjäderspelplatser där.
Räv och fälthare är vanligt förekommande på projektområdet och det finns också ett etablerat bestånd av lodjur

där. Björnar observeras sporadiskt.
Som jaktområde är projektområdet av lokal medelnivå
men ett av dess särdrag är det stora tjäderbeståndet.
Andra observationer som framkom i intervjuerna:
I Ömossaområdet har det tidigare funnits ett vargpar av
vilka den ena var märkt med ett halsband så att det gick
att följa upp var den rörde sig. För närvarande finns inget
permanent vargbestånd, men kringstrykande vargar förekommer tidvis.
Den projektansvariga har hört om bäverobservationer
på projektområdet. Ahola och Östergård bekräftade att europeisk bäver förekommer i närheten av projektområdet,
men de kände inte till att bävrar skulle ha påträffats på det
egentliga projektområdet.
Tabell 12‑2. Sammandrag av antalet fällda djur per år på projektområdet.

Vilt

Antal fällda djur per år

Älg
Vitsvanshjort
Små rovdjur
Rådjur
Skogshönsfåglar och hare

6-8
2-4
10-15
några
I någon mån, inga stora mängder

12.2.3 Konsekvenser för jakt och viltvård: ALT
1 och ALT 2
12.2.3.1 Konsekvenser för jakt och viltvård under
byggtiden
De största konsekvenserna av vindkraftsparker med tanke på hjortdjuren infaller främst under byggtiden, då den
mänskliga aktiviteten på planområdet är som störst. Till
följd av störningarna under byggtiden är det sannolikt att
en del av de hjortdjur som söker föda eller fortplantar sig
närmast de områden där byggverksamhet pågår kommer
att dra sig undan till lugnare områden. Inverkan kan dock
huvudsakligen bedömas bli tillfällig och djuren kommer att
återvända till sina gamla födo- och levnadsområden efter
att störningarna av byggarbetet har minskat.
12.2.3.2 Vindkraftsparkens inverkan på jakt och
viltvård
Undersökningar av hjortdjurens beteende i närheten av
vindkraftverk tyder på att kraftverkens direkta inverkan under driften, t.ex. buller och visuellt störande faktorer, som
helhet sett har ganska liten inverkan och älgarna verkar
inte i någon högre grad vara skygga för kraftverkskonstruktioner i livsmiljön. Till exempel i Oklahoma i USA har det
inte noterats att en byggd vindkraftspark märkbart skulle

ha förändrat de områden där kronhjortar lever och söker
föda, med undantag av kraftverkens egentliga byggområden som kronhjortarna nu utnyttjar mindre än förr, främst
till följd av minskad förekomst av lavar. Motsvarande resultat av att vindkraftverk medför små störningar för hjortdjur
finns förutom från USA också från bl.a. Norge, där beteendet hos renflockar som betar i inhägnader har undersökts
i förhållande till kraftverk som är i drift samt kraftverk som
har stoppats.
Med tanke på vindkraftsparkens inverkan på hjortdjuren är det avgörande att deras viktigaste födo- och fortplantningsområden bevaras så att deras möjligheter att
hitta föda på området kan tryggas, trots att en vindkraftspark byggs. I den planerade vindkraftsparken har både
vindkraftverken och servicevägarna samt kraftledningarna placerats på kalavverkade områden och i andra främst
behandlade miljöer så att omfattningen av förändringarna i livsmiljön till följd av projektet samt bl.a. splittringen
av skogarna kan förhindras så mycket som möjligt. Under
fortplantningstiden på våren och försommaren söker sig
älgkorna oftare än tjurarna till grövre skogar och kanter av torvmarker, där de hittar näring och där det också
finns tätare vegetation som ger skydd då älgkorna ska förbereda sig för att kalva. Sådana livsmiljöer drabbas inte av
några betydande byggåtgärder i det här projektet. Därför
kan konsekvenserna också för dem anses bli små. Älgarna
övervintrar ofta på kalhyggen samt i unga tallplantbestånd.
Sådana miljöer finns det relativt rikligt av på projektområdet, och byggåtgärderna kommer inte nämnvärt att påverka mängden sådana miljöer på planområdet. Speciellt
kraftledningsbyggena och de områden med plantbestånd
som då uppstår kan till och med öka mängden områden
där älgarna kan söka föda.
De servicevägar som ska byggas i anslutning till vindkraftsparken motsvarar till storleken skogsbilvägar. Trafiken
på dessa vägar blir i regel inte särskilt stor. Därför kommer
deras hindrande inverkan på älgarnas rörelser sannolikt att
bli mycket liten.
Jakt och viltvård kan fortsätta på området. Projektet kan
i någon mån påverka närmast arrangemangen vid älgjakt.
Jaktföreningarna måste kontrollera skottlinjerna och jakttornens läge så att kraftverken inte skadas och risken för
rikoschetter kan elimineras.
12.2.3.3 Elöverföringens inverkan på jakt och
viltvård
Liksom vindkraftsparken påverkar elöverföringen jakten på
området mest under byggtiden, då den mänskliga aktiviteten och de störningar som den medför ökar på de områ-
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den där kraftledningarna byggs. Allmänt taget har det observerats att hjortdjuren undviker det område där den aktivaste byggverksamheten pågår. Därför kan man anta att
hjortdjuren kommer att söka sig längre bort från det område där den planerade kraftledningen byggs. Med tanke
på människornas säkerhet när kraftledningarna byggs kan
byggarbetet dessutom medföra begränsningar för jakten
på det område där kraftledningarna byggs.
Under driften blir elöverföringens inverkan på hjortdjuren däremot sannolikt mindre. Under driften har luftledningar i regel inte noterats märkbart hindra älgarna från
att röra sig fritt, vilket exempelvis riksvägarna gör. Den hindrande verkan kan alltså anses vara obetydlig. Till följd av
att kraftledningarna byggs kommer vegetationen på kraftledningsområdena att förändras så att det blir öppna buskeller plantskogsområden. Ökningen av sådana områden,
speciellt på vintern, kan till och med förbättra hjortdjurens
möjligheter att stanna kvar på området tack vare bättre tillgång på föda.
På områdena för kraftledningslinjerna finns inga kända
viktiga områden för jakt och viltvård eller exempelvis älgarnas fortplantning. Därför går det inte att rangordna de olika
sträckningsalternativen i det här avseendet.

12.2.4 Projektet genomförs inte ALT 0
I nollalternativet byggs ingen vindkraftspark på projektområdet. För viltet på området förblir situationen då oförändrad. Det förekommer naturliga variationer i djurbeståndens
storlek, vilket också kan avspegla sig i antalet fällda djur under olika år.

12.2.5 Möjligheter att förhindra och minska de
negativa konsekvenserna
Med tanke på vindkraftsparkens inverkan på hjortdjuren
är det avgörande att deras viktigaste födo- och fortplantningsområden bevaras så att deras möjligheter att hitta
föda på området kan tryggas, trots att en vindkraftspark
byggs.

12.2.6 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Bedömningen av hur jakten påverkas har gjorts främst utgående från uppgifter i litteraturen. Det finns inga detaljerade uppgifter om områden som är viktiga för viltet på
projektområdet.
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12.3

Fiskbestånd, fiske och fiskerinäring

Fiskbestånd och fiske på projektområdet har utretts enligt en utredning gjord av ELY-centralen i Österbotten
(Wistbacka & Snickars 2000) om småvattnen vid kusten
samt genom information från Kyösti Nousainen vid ELYcentralen i Österbotten och disponenten för Kristinestads–
Storå fiskeområde. Som hjälp i konsekvensbedömningen
används de senaste undersökningarna tillsammans med
en expertbedömning.

12.3.1 Fiskbeståndets, fiskets och
fiskerinäringens nuvarande situation
Småvattnen på projektområdet hör till Kristinestads–Storå
fiskeområde och Ömossa delägarlag, som inte är organiserat.
Enligt information från ELY-centralen i Österbotten
gjordes de sista fiskutplanteringarna i Skaftungområdet,
som ligger närmast projektområdet, år 2004 vid kusten i
Kristinestad. Då planterades vandringssik och havsöring ut.
Det är möjligt att fiskarna kan vandra upp i Härkmeriån och
vidare till projektområdets småvatten.
Ömossa å, som får sin början från Lilla Sandjärv, står
i förbindelse med havet via glosjön Härkmerifjärden.
Härkmerifjärden är klassificerad som sur eller mycket sur.
Vattenkvaliteten har påverkats av bl.a. sänkningen av vattenståndet, muddringar och jordbruket. Sjön hör till
skyddsnätet Natura 2000.
Fiskbeståndet i Härkmerifjärden utreddes av fiskerienheten vid ELY-centralen i Österbotten 1997–1998. Enligt utredningen leker gädda, abborre, mört, braxen, gärs, id och
lake i fjärden. Ömossa å leder till Härkmeriån, som rinner ut
i fjärden. Det har observerats att gädda, abborre och mört
leker i Härkmeriån. Kräftor och nejonögon har planterats ut
åtminstone före 1995, men nuläget för dessa är inte känt.
Vid lågvatten går det inte att ta sig från havet till Ömossa å
på grund av en damm som är i dåligt skick i Härkmeriåns
nedre lopp. Under andra perioder går det att ta sig ända
upp i Ömossa å. Fiskvandringen försvåras dessutom av att
ån på en lång sträcka rinner genom ett åkerområde som
inte erbjuder lämplig livsmiljö för bl.a. laxfiskar. Ömossa å
är ett mångsidigt strömmande vatten. Fiskbeståndet i ån
har dock inte utretts närmare. Det finns ingen noggrann information om fiskbeståndet i Lilla och Stora Sandjärv, men
det bedöms att vårlekande fiskar (gädda, abborre, mört)
förekommer där. Fisket i sjöarna är småskaligt rekreations-

fiske. Det är främst de som äger villor vid stränderna som
fiskar där (muntlig information av fiskeområdets disponent Paavo Rantala). Det är möjligt att fisk vandrar upp via
Ömossa å till Lilla Sandjärv.
Det finns ingen närmare information om fiskar i övriga
bäckar och diken på projektområdet. Då man granskar deras läge och avrinningsområde kan man anta att de inte är
lämpliga livsmiljöer för fisk eller platser där man kunde fiska. Största delen av småvattnen på området är dräneringsdiken eller andra diken som samlar upp ytvatten från det
närmaste avrinningsområdet.

12.3.2 Konsekvenser för fiskbestånd och fiske:
ALT 1 och ALT 2
12.3.2.1 Konsekvenser för fiskbestånd, fiske och
fiskerinäring under byggtiden
Största delen av de fundament som planeras kommer
i vartdera alternativet att placeras i omedelbar närhet av
små bäckar och diken på området. De planerade nya servicevägarna kommer också att korsa eller tangera bäckar
och diken på området. Byggarbetena medför sannolikt lokala och kortvariga konsekvenser för vattenkvaliteten i dikena och bäckarna. Påverkan kommer eventuellt att synas
i form av lindrig grumling på grund av ökad fastsubstanshalt i vattnet. Det uppskattas att byggarbetets inverkan på
det eventuella fiskbeståndet i bäckarna och dikena och på
fisket där kommer att bli mycket liten eller betydelselös
samt kortvarig.
Det vindkraftverk som planeras närmast Ömossa å placeras cirka 500 meter från ån och de servicevägar som
ska byggas korsar inte åfåran i någotdera alternativet.
Byggarbetet anses inte påverka fiskbeståndet och fisket i
Ömossa å eller fiskerinäringen där.
I alternativ ALT 1 är fundament nr 45 placerat i omedelbar närhet av en fåra som rinner ut i Lilla Sandjärv. Detta
kan orsaka kortvarig och lindrig grumling i den södra ändan av sjön. Detta kan kortvarigt och lokalt påverka fiskbeståndet i sjön, men påverkan bedöms inte bli betydande. I
alternativ ALT 2 finns inget fundament på den här platsen.
Som helhet betraktat bedöms arbetet med att bygga vindkraftsparken inte påverka fiskbeståndet eller fisket i sjön i
det här alternativet.
Konsekvenser bedöms inte heller uppstå för fiskbeståndet och fisket i Stora Sandjärv, eftersom byggarbetena sker
som närmast cirka 500 meter från sjön i vartdera alternativet.

Jordmånen på fundamentplatserna består huvudsakligen av mineraljord, varvid partiklarna av fast substans är
stora och inte sprids särskilt lätt. Därför kan man anta att
endast en mycket liten del av belastningen av fast substans från byggområdet och näringsämnen som är bundna till den fasta substansen kommer ut i vattendraget och
stör fiskbeståndet. Vid andra platser där grävningsarbete
behövs, till exempel där vägar ska dras över fårorna, kan
marksubstansen vara finare och därför lättare komma ut
i fårorna. Då kan grumlingen bli synligare men dock kortvarig.
Med tillräckligt stora trummor kan vattenflödet tryggas
där vägar korsar fårorna så att flödet förblir ungefär oförändrat. Byggandet av vägnätet och vindkraftverkens fundament anses inte påverka områdets vattenbalans, vattenstånd och vattenföringar eller orsaka hinder för fiskarnas
vandringar.
De elkablar som ska byggas på projektområdet är delvis jordkablar som i mån av möjlighet dras i anslutning till
vägarna. Därför behövs nästan inget särskilt grävningsarbete för kabeldragningen. En del av kablarna dras som luftledningar. Elöverföringen anses inte orsaka olägenheter för
fiskbestånd och fiske i områdets småvatten under byggtiden.
12.3.2.2 Vindkraftsparkens inverkan på fiskbestånd,
fiske och fiskerinäring
Vindkraftverken ligger som närmast 500 meter från de viktigaste småvattnen på projektområdet (Ömossa å, Lilla och
Stora Sandjärv). Vindkraftverken anses inte störa fiskbeståndet i de här småvattnen genom ljus- och skuggeffekter från rotorbladen, eftersom avståndet är tillräckligt långt.
I närheten av andra småvatten på området kommer påverkan sannolikt att nå vattenfårorna. Fenomenet är dock beroende av vädret och förekommer därför inte kontinuerligt.
Då det är mulet orsakar vindkraftverket inga skuggeffekter. Då det är vindstilla och vindkraftverket därför inte snurrar förekommer det här fenomenet naturligtvis inte heller.
Skuggorna sträcker sig längst då solen står lågt (morgon
och kväll). Då solen går tillräckligt lågt ned uppkommer
inte mera någon enhetlig skugga. Träden kring fåran skyddar dock den smala fåran, så det här fenomenets inverkan
på fiskbeståndet och fisket bedöms bli mycket obetydlig
och tillfällig, eller också uppstår ingen inverkan alls.
Ljudet från vindkraftverken når enligt uppskattning inte
fram till Ömossa å, Lilla och Stora Sandjärv. Ljudet hörs
eventuellt till en del av de andra småvattnen på området,
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men detta bedöms inte påverka fiskbeståndet.
Vindkraftverkens fundament och kraftverkens drift anses inte orsaka andra konsekvenser som kunde vara skadliga för områdets fiskbestånd och fiske.
12.3.2.3 Elöverföringens inverkan på fiskbestånd,
fiske och fiskerinäring
Elöverföringen under driften bedöms inte just alls påverka fiskbeståndet och fisket. Den enda påverkan kan ha att
göra med servicesituationer, då det kan finnas behov av
grävningsarbeten (t.ex. byte av en jordkabel som gått sönder) i närheten av dikena. Då kan grumligheten och fastsubstanshalten öka i vattnet och fiskarna kan söka sig bort
från grävningsplatsens influensområde. Olägenheterna av
detta bedöms dock bli mycket obetydliga och kortvariga.
Elöverföringen medför ingen förändring i dikenas hydrologi och orsakar inga utsläpp som kunde försvåra fiskarnas möjlighet att klara sig. Därför orsakar inte heller elöverföringen några fiskeriekonomiska olägenheter. Kablarna
dras inte i bäckarna och därför uppkommer inte heller
några elektromagnetiska fält som kunde påverka fiskarnas
livsmiljö.

12.3.3 Projektet genomförs inte ALT 0
Om vindkraftsparken inte byggs, förblir fiskbeståndets situation oförändrad och kommer att utvecklas enligt den naturliga förändringen (t.ex. klimatförändringen) samt eventuella förändringar på avrinningsområdet.

12.3.4 Möjligheter att förhindra och minska de
negativa konsekvenserna
Fastsubstansbelastning av ytvattnet kan undvikas genom
att byggarbetena utförs under en regnfattig period (t.ex.
sommaren eller vintern). Byggarbeten borde också undvikas på våren och försommaren, då vårlekande fisk (gädda,
abborre) leker.

12.4

Risker och störningar

12.4.1 Utgångsinformation och
bedömningsmetoder
I samband med bedömningsförfarandet bedömdes riskerna med den planerade vindkraftsparken och dess inverkan
på miljön och säkerheten. Konsekvenserna i byggskedet
och under driften bedömdes separat. Dessutom granskades riskernas sannolikhet och metoder att minska riskerna.
Som utgångsmaterial användes uppgifter i litteraturen om
byggande, miljökonsekvensbedömningar som gjorts och
de utredningar som i samband med dem gjorts om risker
och säkerhet.

12.4.2 Risker och störningar i anslutning till
byggandet
Riskerna i byggskedet gäller främst arbetssäkerheten.
Trafiken på vägarna ökar i byggskedet och av säkerhetsskäl
är det förbjudet att röra sig på maskinernas arbetsområde.
Ingen får komma i närheten av kranen som ska resa vindkraftverken. Lyftkranen som ska resa vindkraftverken har en
säkerhetszon som är två gånger kranens höjd. Medan kablarna dras är det av säkerhetsskäl inte tillåtet att röra sig på
arbetsområdet. Vindkraftsparkens byggområde, där möjligheterna att röra sig är begränsade, märks ut i terrängen.
Riskerna då kraftledningarna byggs beror på arbetsmaskinerna som rör sig på området. Medan byggarbetet pågår är det förbjudet att röra sig på arbetsområdet för att
olycksrisken ska minimeras.
Från de anordningar och transportfordon som används
i byggarbetet kan det i händelse av en olycka eller störning
läcka ut olja i marken eller i vattendragen. Oljemängderna
uppskattas dock vara relativt obetydliga och ett oljeläckage är ganska osannolikt. Om olja kommer ut i marken eller
i ett vattendrag kan läckaget avgränsas och platsen rengöras.

12.3.5 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Det använda materialet anses ha varit tillräckligt och uppdaterat för att beskriva den nuvarande fiskeriekonomiska
situationen och för att göra en konsekvensbedömning.
Det finns inga osäkerhetsfaktorer förknippade med konsekvensbedömningen.
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12.4.3 Eventuella risker och störningar
orsakade av vindkraftsparken
I Finland måste över 30 meter höga flyghinder märkas ut på
det sätt som anges i Trafiksäkerhetsverkets (TraFi) flyghindertillstånd. Vindkraftverk förses med flyghinderljus, som
på de kraftverk som hittills har byggts i Finland har ordnats
med en röd ljuskälla med låg effekt på maskinrummets tak.
På höga vindkraftverk (över 150 m) kan blinkande flyghinderljus med hög effekt krävas. Det här har också visuella ef-

fekter som förändrar landskapet, speciellt nattetid.
Vindkraftverkens platser märks ut på flygkartorna liksom
andra höga master och hinder. Vindkraftverken kommer
att placeras på cirka 500–1 000 meters avstånd från varandra. Ett vindkraftverk är relativt lätt att upptäcka och väja för
och med beaktande av säkerhetsfaktorerna är den risk som
Ömossa vindkraftspark utgör för luftfartssäkerheten liten.
Vindkraftverkens inverkan på radar-, kommunikationsoch andra förbindelser är projektspecifika och beror på bl.a.
vindkraftsparkens läge, storlek och de material som använts i rotorbladen. Att vindkraftverk skulle påverka radaroch andra kommunikationsförbindelser har hittills i Finland
varit sällsynt och obetydligt.
Ett föremål som lossnar från ett vindkraftverk eller snö
och is som lossnar på vintern kan medföra en risk för dem
som rör sig i närheten av vindkraftverken. Ett föremål eller
en isbit som lossnar kan flyga upp till 350 meter från kraftverket då vindhastigheten är 25 m/s. Det här avståndet är
betydligt kortare än det rekommenderade avståndet till
bosättning med tanke på bullret. Det är mycket osannolikt att något ska lossna från ett vindkraftverk. Enligt en holländsk beräkning lossnar något föremål under ett år vid 1
kraftverk av 4 000 med 95 % sannolikhet. Det här innebär
att den totala risken under ett vindkraftverks hela livstid
(30 år) är 0,7 %. Det bildas is på vindkraftverkens rotorblad
endast under vissa väderförhållanden, då det är fuktigt och
kallt, till exempel vid underkyld dimma, underkylt regn eller då temperaturen stiger snabbt på natten. Fallande is kan
förhindras om kraftverkens rotorblad förses med ett avisningssystem (uppvärmning) eller isdetektorer som stoppar
kraftverket när det råder isbildande förhållanden. Risken
för fallande is är störst då ett kraftverk som har stått stilla
ska startas. I den situationen är kraftverkets fart dock långsam och riskområdet därför mindre än för ett vindkraftverk
i full funktion. Under de dagar då väderförhållandena gör
att isbildning mest sannolikt kan uppkomma är det dessutom mindre lockande för människor att röra sig utomhus.
Vindkraftverkens närområde kan förses med skyltar som
varnar för fallande is.
Eventuella störningar som försvårar ett vindkraftverks
funktion kan orsaka fara också för omgivningen. En kortslutning eller väderförhållanden (t.ex. storm eller blixt) kan
skada ett kraftverk och orsaka brand i maskinrummet. Ett
konstruktionsfel eller en jordbävning kan få kraftverket att
välta. I kraftverkens växellådor och lager finns hundratals
liter olja som i fall av allvarliga störningar kan läcka ut på
marken eller i ett vattendrag. Sådana allvarliga störningar
är dock mycket ovanliga.
Vindkraftverken är höga konstruktioner och därför käns-

liga för blixtar. Vindkraftverken utrustas med åskledare. På
så sätt minskar risken för blixtnedslag och de skador detta
kan medföra för skogar och byggnader i närområdet.
Under åren 2004–2007 har det statistikförts 45 olyckor
i anslutning till vindkraft i världen och 3–4 dödsfall per år.
Det här betyder 0,3 olyckor eller 0,02 dödsfall per producerad terawattimme. I regel har olyckorna och dödsfallen
gällt personer som har arbetat med vindkraftverk. I Sverige
har Räddningsverket statistikfört följande olyckor i anslutning till vindkraft under åren 1996–2007 (år 2006 fanns det
750 vindkraftverk i Sverige):
• brand 5 st
• arbetsolycksfall 3 st
• evakuering av området 1 st
• oljeläckage 1 st
Vanligen isoleras ett vindkraftverksområde inte och man
får fritt röra sig på området. Säkerhetsåtgärder som kommer att vidtas i samband med projektet är:
• kraftverken stängs av vid hård vind
• kontrollsystemet upptäcker då det bildas is på kraftverkets rotorblad
• kraftverken utrustas med flyghinderljus
• varje kraftverk utrustas med åskledare
• kraftverken förses med rök- och värmelarm

12.4.4 Metoder att minska de negativa
konsekvenserna
Genom regelbunden service och regelbundet underhåll
tryggas en säker drift vid kraftverken. Genom anvisningar och övervakning uppnås också en bättre säkerhetsnivå.
För att förhindra eventuella störningar utrustas vindkraftverken med olika typer av larm och kraftverken programmeras att stanna om något gränsvärde har överskridits, till
exempel vid hård vind. Med flyghinderljus hindras flygplan
och helikoptrar från att kollidera med kraftverken och åskledare ger skydd mot blixtnedslag.
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13. Konsekvenser för människorna

13.1

Buller

13.1.1 Utgångsinformation och
bedömningsmetoder
Bullret från vindkraftverken bedömdes med hjälp av en bullerberäkningsmodell. För beräkningen användes bullerberäkningsprogrammet SoundPlan 6.5 och bullerberäkningsstandarden Nord2000 som ingår i programmet. Modellen
fungerar i 3D-miljö och beaktar i den 3-dimensionella beräkningen bl.a. byggnader, terrängformer, reflexioner och
dämpningar, de tider som bullerkällorna är i gång, riktningsfaktorer samt väderuppgifter. Beräkningsstandarden
Nord2000 har visat sig passa bättre än de beräkningsmodeller som tidigare har använts (t.ex. den nordiska allmänna bullerberäkningsmodellen från 1982 samt beräkningsmodellen för industribuller ISO 9613 från 1993) för modellberäkning av bullret från vindkraftverk vid olika väderförhållanden på havsområden samt på landområden (Di
Napoli 2007). Bullerzonerna beräknades på 2 meters höjd
över markytan. I beräkningarna antogs att vindhastigheten är 8 m/s på 10 meters höjd över markytan, eftersom
den här bullernivån enligt tidigare undersökningar och utredningar om buller från vindkraftverk i allmänhet är den
mest störande situationen. Vid hårdare vind än detta ökar
bakgrundsbruset och dess täckande verkan snabbt, och
å andra sidan ökar inte ljudet från vindkraftverkens drift
för alla kraftverkstyper utan det kan till och med minska.
Vindhastigheten vid kraftverkens navhöjd beräknades enligt en logaritmisk vindhastighetsprofil.
Som utgångsinformation för modellberäkningen användes numeriskt kartmaterial för området, vilket erhål-
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lits från Lantmäteriverket. Materialet innehåller bl.a. uppgifter om markytans höjd, byggnader och vattenområden. Beträffande vindkraftverken användes kraftverkens
planeringsdata (kraftverkens navhöjd och planerade förläggningsplatser) som utgångsinformation. Eftersom ett
noggrant val av kraftverkstyp eller -modell ännu inte har
gjorts är ljudeffektnivån för de vindkraftverk som kommer
att byggas ännu inte känd. I granskningen valdes LWA 108
dB som ljudeffektnivå, eftersom en stor del av de planerade
vindkraftverksalternativen stannar under den nivån.
De bullernivåer som modellberäkningen anger förekommer inte på alla platser kring projektområdet samtidigt
utan beräkningens bilder visar de bullernivåer som vindkraftverken ger upphov till i medvind från vindkraftverket
mot den plats där iakttagelsen sker. En situation enligt den
här beskrivningen upprepas på olika sätt i olika delar av
projektområdet, eftersom den dominerande vindriktningen på projektområdet enligt utredningarna är från sydväst.
Därför förekommer bullernivåer av den art som beskrivs
oftare nordost om projektområdet än t.ex. i sydost, sydväst
och nordväst.

13.1.2 Nuvarande situation
Projektområdet och dess omgivning består huvudsakligen av jord- och skogsbruksdominerat område. Nordost
samt väster om projektområdet finns bosättning på byområdena i Uttermossa, Back och Ömossa. Väster om projektområdet finns riksväg 8, men på området finns inga andra
betydande bullerkällor. Bullersituationen på projektområdet och i dess omgivning påverkas i nuläget främst av vägtrafiken samt tidvis av maskiner som används i jord- och

skogsbruksarbete.
De bostadsområden som ligger närmast projektområdet finns cirka 300–600 m från projektområdet, varvid avståndet till närmaste vindkraftverksenheter som kortast
är cirka 450 m. Enstaka bostadshus som används året om
finns också på projektområdet och i dess närhet cirka 550–
600 m från de planerade vindkraftverken.
Öster om projektområdet finns fritidsbostäder vid stränderna av Lilla och Stora Sandjärv. De närmaste fritidsbostädernas avstånd från de planerade vindkraftverksenheterna
är cirka 400–500 m.

13.1.3 Buller: ALT 1 och ALT 2
13.1.3.1 Buller under byggtiden
Under byggtiden uppkommer buller främst på grund av
markbyggnadsarbete för vindkraftverkens fundament och
för vägförbindelserna. Den egentliga resningen av kraftverken medför inte speciellt mycket buller. Det motsvarar
bullret från normalt byggnads- eller monteringsarbete. De
bullrigaste arbetsmomenten i byggskedet är eventuella
sprängnings- eller pålningsarbeten. Andra arbetsmoment
i markbyggnadsskedet (transport av marksubstans, utfyllnad, grävning m.m.) motsvarar normalt markbyggnadsarbete. Projektområdet är tämligen vidsträckt och de bullrigaste arbetsmomenten infaller vid olika tidpunkter på olika
delar av projektområdet. Därför kommer bullernivån i projektområdets omgivning att variera ganska mycket i byggskedet.
13.1.3.2 Buller från vindkraftsparken
Projektet påverkar bullernivån i närområdet och ljudlandskapet också utanför projektområdet. Verkningsradien beror på den valda typen av kraftverksenhet, kraftverksenheternas storlek samt väderförhållandena och den varierar
från några hundra meter upp till över en kilometer.
Hu mycket ljudet från vindkraftverken observeras beror
i hög grad på om det finns bakgrundsljud eller om det är
tyst i omgivningen. Ljudet från ett vindkraftverk är mera
skönjbart på grund av att dess periodicitet avviker från bakgrundsbullret. Under vissa förhållanden (en speciell vertikal vindprofil, träden lövfria) kan bakgrundsbullret vid observationsplatsen vara så lågt att också svagt ljud från ett
vindkraftverk kan märkas. Under andra förhållanden kan
betydligt högre ljud från ett vindkraftverks drift döljas av
bakgrundsbuller (vindens sus i träden, ljud från jord- och
skogsbruksmaskiner, trafik m.m.). Bakgrundsljudets täckande verkan beror förutom på ljudnivån också på ljudets

frekvensfördelning. Därför beror bullrets skönjbarhet i hög
grad på observationsplatsen och dess omgivning.
Människans hörbarhetsområde är typiskt frekvensområdet cirka 20 Hz…20 000 Hz och det känsligaste frekvensområdet är 500…4000 Hz. Som lågfrekvent ljud klassificeras i allmänhet ljud i frekvensområdet under 200 Hz och
som infraljud under 20 Hz. Hörselns känslighet avtar i övre
och nedre ändan av hörbarhetsområdet. Låga ljud som ligger nära hörbarhetsgränsen observeras först vid ganska
hög ljudstyrka. Lågfrekvent ljud (inklusive infraljud) förekommer i så gott som alla miljöer. Källor till lågfrekvent ljud
är bl.a. maskiner och anordningar (motorer, pumpar m.m.),
trafik samt vind, åska, vågor och andra ljudkällor i naturen.
Bullret från vindkraftverken är främst bredbandigt periodiskt stigande och sjunkande ”brus” som orsakas av rotorbladens rörelse genom luften. Bullret från maskinerna (turbinen, växellådan m.m.) är svagare. Vindkraftverkens buller
är främst lågfrekvent, men infraljudet från ett vindkraftverk
har konstaterats vara försvinnande obetydligt förutom alldeles i kraftverkets omedelbara närhet.
Bullret från vindkraftverk har konstaterats vara störande vid lägre ljudnivåer än t.ex. trafikbuller. Enligt svenska
undersökningar stiger den störande inverkan kraftigare då
ljudnivån från vindkraftverket överstiger LAeq 40–45 dB. Den
störning som bullret från vindkraftverk ger upphov till påverkas förutom av ljudnivån från vindkraftverket också av
bl.a. hur täckande bakgrundsljudet från vinden och annan
verksamhet i området är, vindkraftverkens synlighet i landskapet och vilken allmän inställning den som hör ljudet har
till vindkraften.
Vindhastigheten påverkar inte bara bakgrundsljuden
utan också hur mycket buller vindkraftverken ger upphov
till. Vid hård vind är ljudet från ett kraftverk i regel högre
än vid svag vind, även om ljudet från ett kraftverks drift
inte är direkt proportionellt mot vindhastigheten. Bullret
från vindkraftverken påverkas förutom av förhållandena
i omgivningen också av kraftverkstypen och -storleken.
Vindkraftverkens bullernivå ökar i regel med ökande kraftverksstorlek, även om det finns skillnader mellan olika kraftverkstyper och olika kraftverkstillverkares kraftverk. Högre
navhöjd ökar också verkningsradien.
Olika kraftverkstyper kan regleras på olika sätt. Med vissa inställningar (bl.a. inställning av bladvinkeln) kan bullernivån från en vindkraftverksenhet sänkas. Inställningen
av bladvinkeln påverkar också kraftverkets elproduktion.
Också genom val av delar i kraftverkshelheten kan man påverka bullret från en vindkraftverksenhet, till exempel genom val av turbin.
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Alternativ 1
I alternativ 1 är den kalkylerade bullernivån vid de närmaste bostadsområdena kring projektområdet cirka 40–45 dB
och vid de närmaste enstaka bostadshusen cirka 45–48 dB.
Vid de närmaste fritidshusen öster om projektområdet är
den kalkylerade bullernivån cirka 44–47 dB.
Då navhöjden ökar från 100 till 120 meter blir bullerområdena något större. Skillnaden i bullernivå blir cirka 1 dB
eller mindre.
Bullernivåerna ligger nära riktvärdena nattetid för områden som används för fast bostad och överstiger riktvärdet nattetid för områden med fritidsboende. De beräknade
bullernivåerna är av en sådan klass att bullret från vindkraftverken inte kan urskiljas i alla väderförhållanden, eftersom
ljudet från vindkraftverken drunknar i ljudet av vinden en
del av tiden. Under vissa förhållanden, då bakgrundsljudet
är svagt, kan ljudet från vindkraftverken dock höras både
vid de närmaste husen med fast bosättning och vid de närmaste fritidshusen.
Alternativ 2
I alternativ 2 har några kraftverksenheters placering ändrats något och en del av kraftverksenheterna har lämnats
bort jämfört med alternativ 1. Ändringen har stor inverkan
öster om projektområdet vid fritidsbostäderna på stränderna av Stora Sandjärv och Lilla Sandjärv, där bullernivån blir
2–5 dB lägre än i alternativ 1. Längre bort från projektområdet och i andra riktningar blir inverkan av förändringen
mindre.
I alternativ 2 är den kalkylerade bullernivån vid de närmaste bostadsområdena cirka 40–43 dB och vid de närmaste enstaka bostadshusen cirka 44–45 dB. Vid de närmaste fritidshusen öster om projektområdet blir den kalkylerade bullernivån cirka 44 dB.
Då navhöjden ökar från 100 till 120 meter blir bullerområdena något större. Skillnaden i bullernivå blir cirka 1 dB
eller mindre.
Bullernivåerna understiger riktvärdena nattetid för områden som används för fast bostad men överstiger riktvärdet nattetid för områden med fritidsboende. De beräknade bullernivåerna är dock av en sådan klass att bullret från
vindkraftverken inte kan urskiljas i alla väderförhållanden,
eftersom ljudet från vindkraftverken drunknar i ljudet av
vinden en del av tiden. Under vissa förhållanden, då bakgrundsljudet är svagt, kan ljudet från vindkraftverken dock
höras både vid de närmaste husen med fast bosättning
och vid de närmaste fritidshusen.
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13.1.3.3 Buller av elöverföringen
Elöverföringen orsakar i praktiken buller endast i byggskedet och det motsvarar det buller som uppkommer i omgivningen då vindkraftverken byggs. Under driften kan elöverföringsledningarna under vissa förhållanden orsaka buller, men det begränsar sig till några tiotal meter från luftledningarnas omedelbara närhet.

13.1.4 Projektet genomförs inte ALT 0
Om projektet inte genomförs kommer inget buller från
vindkraftverk heller att uppstå på området. På området
finns för närvarande inga betydande bullerkällor, frånsett
vägtrafiken.

13.1.5 Möjligheter att förhindra och minska de
negativa konsekvenserna
Bullret från vindkraftverken kan minskas genom sänkning
av kraftverkens ljudnivå eller ökning av skyddsavståndet
mellan kraftverken och ställen som kan bli störda.
Vindkraftverkens bullernivå kan påverkas bl.a. genom val
av kraftverkstyp och inställningarna av kraftverkens drift. På
vissa kraftverkstyper går det att påverka kraftverkets bullernivå genom justering av bladvinkeln. En justering av bladvinkeln minskar inte bara bullernivån utan också den producerade eleffekten.
Skyddsavståndet mellan kraftverken och bostads- eller
fritidsfastigheterna kan ökas genom ändring av vindkraftverkens placering eller genom att lämna bort vissa enstaka
vindkraftverk ur planen. Om någon riktning eller något område är speciellt känsligt för buller kan detta övervägas.

13.1.6 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
I bullermodelleringen beräknades bullernivåerna enligt
den s.k. worst case-situationen. De verkliga bullernivåerna i projektområdets omgivning motsvarar inte kontinuerligt beskrivningen. Dessutom kan kraftverkstypen vara
en annan än den kraftverkstyp som varit utgångspunkt
för den här bullerbedömningen. Den verkliga bullersituationen och bullrets hörbarhet beror förutom på den valda kraftverkstypen också i hög grad på vindförhållandena.
Förekomsten av gynnsamma väderförhållanden för att ljudet från vindkraftverken ska höras kan variera betydligt på
månads- och årsnivå, vilket direkt påverkar hur störningen
upplevs i projektområdets omgivning.

Figur 13-1 Vindkraftverkens bullerområden nattetid i alternativ 2, tornhöjd 100 m.
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Figur 13-2 Vindkraftverkens bullerområden nattetid i alternativ 2, tornhöjd 120 m.
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Figur 13-3 Vindkraftverkens bullerområden nattetid i alternativ 2, tornhöjd 140 m. Fler bilder av bullermodelleringar i bilaga 4.
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