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6.6 Övrig fauna
Kartbilden i Figur 16 visar kända förekomster av hotade arter enligt UHEX-registret. Rovfåglars
förekomster visas inte i kartan.

Figur 16. Förekomster av hotade arter enligt UHEX-registret i förhållande till projektområdet och eldragningsalternativen.

6.6.1

Flygekorre

Flygekorren förekommer i huvudsak i södra och mellersta Finland. Utbredningsområdets
norra gräns går i Uleåborg-Kuusamotrakten. Exakta uppgifter om antalet individer finns inte.
Enligt en undersökning publicerad år 2006 finns det 143 000 flygekorrhonor i Finland (Hanski
2006). Flygekorrstammen vid den österbottniska kusten är Finlands tätaste (Hanski 2006).
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Uppgifterna om flygekorrens levnadssätt är bristfälliga. Individerna rör sig utanför boet vanligen i skymningen på kvällen och efter natten, och i dagens läge bygger taxeringen av flygekorre
uteslutande på observationer av spillning. Flygekorrens biotop är grandominerade blandskogar
med mångsidig åldersstruktur och inslag av stora aspar. Honornas revir är cirka åtta hektar och
hanarnas i medeltal 60 hektar (Jokinen m.fl. 2007, miljöministeriet 2010).
Flygekorren har i Finland klassificeras som en sårbar art och enligt naturvårdslagen (NVL 49 §)
är det förbjudet att förstöra och försämra platser där flygekorren förökar sig och rastar. Lagen
ålägger bl.a. skyldighet att lämna ett tillräckligt trädbestånd omkring flygekorrens bo. Avvikelser från förbuden i det strikta skyddssystemet får endast göras på de grunder som anges i artikel 16 i habitatdirektivet. Tillstånd till avvikelse beviljas i enstaka fall, och den regionala NTMcentralen fattar beslut om tillstånden med stöd av NVL 49 § 3 mom. (Miljöministeriet 2005)
Enligt den senaste forskningen har flygekorren minskat dramatiskt i hela Finland under de senaste årtiondena.
Förekomsten av flygekorre inom projektområdet kommer att inventerats under våren 2013.
6.6.2

Fladdermus

I Finland har 13 fladdermusarter påträffats och de är alla fridlysta med stöd av naturvårdslagen
(NVL 29 §). De hör också till de arter som tas upp i bilaga IV (a) till EU:s habitatdirektiv. Det är
förbjudet att förstöra och försämra de platser där arterna förökar sig och rastar. Fransfladdermusen har i Finland klassificerats som en starkt hotad art (EN) och trollfladdermusen som en
sårbar art (VU) (Rassi m.fl. 2010). År 1999 anslöt sig Finland till överenskommelsen om skydd
av fladdermöss i Europa (EUROBATS). Överenskommelsen ålägger medlemsländerna att
skydda fladdermössen via lagstiftningen samt att öka forskningen och kartläggningen. Enligt
EUROBATS- avtalet ska medlemsländerna sträva efter att bevara födoområden som är viktiga
för fladdermössen, samt förflyttnings- och flyttrutter.
Av de fladdermusarter som förekommer i Finland är endast fem allmänna. Den nordligaste
utbredningen har den nordiska fladdermusen (Eptesicus nilssonii), som förekommer upp till
den 69 breddgraden. I höjd med Vasa förekommer åtminstone nordisk fladdermus, långörad
fladdermus (Plecotus auritus), mustaschfladdermus och Brandts mustaschfladdermus (Myotis
mystacinus/brandtii) samt vattenfladdermus (Myotis daubentonii).
Fladdermusen är en av de djurgrupper som kan påverkas negativt av vindkraft, främst om
kraftverk placeras i eller i närheten av flyttstråk och födosöksplatser. Förekomst av fladdermus
kommer att kartläggas under sommaren 2013.

6.7 Landskap
Projektområdet ligger inom Sydösterbottens kustregion. Landskapet är relativt flackt och
högsta punkten inom projektområdet är belägen ca 90 meter över havet. Skogar dominerar
landskapsbilden, här och där finns även tämligen vidsträckta våtmarker och områden med
åkermark.
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Härkmeri landskapsskydd

Ca 15 km söder om projektområdet ligger Härkmeri vilket är klassat som ett nationellt värdefullt landskapsområde (MAO100108). Inom området har odlingslandskapet bibehållits öppet
och enhetligt med anrika bondgårdar och rik natur.

6.8 Byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY)
I projektområdets närhet finns tre byggda kulturmiljöer av riksintresse. Dessa är lokaliserade
väster och sydväst om projektområdet, se Figur 17 och Figur 18.
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Figur 17. Landskapsområden, byggd kulturmiljö och fornlämningar i och kring projektområdet.
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Figur 18. Alternativ för eldragning i förhållande till byggd kulturmiljö och fornminnen.

6.8.1

Butsbackens bosättning

Butsbackens bosättning, ca 4 km sydväst om projektområdet, är med sin byväg, sitt byggnadsbestånd och sina stengärdesgårdar från sekelskiftet 1900 ett välbevarat exempel på österbottnisk bybebyggelse som uppkommit där ådalen korsar den österbottniska Strandvägen.
Butsbackens bystruktur är välbevarad, likaså största delen av bostadshusen och ekonomibyggnaderna. Stengärdesgårdarna vittnar om hur forna gårdsplaner har sett ut även på sådana
ställen, där byggnadsbeståndet har förnyats. En del av bebyggelsen härstammar från 1700talet, från 1800-talet och från början av 1900-talet.
6.8.2

Villa Carlsro

Villa Carlsro är belägen ca 5 km sydväst om projektområdet. Villan uppfördes av den förmögna
affärsmannen och skeppsredaren Carl Alfred Carlström år 1896 och avspeglar den välfärd som
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sjöfarten och skeppsbyggandet tillförde den österbottniska kusten i slutet av 1800-talet. Villa
Carlsro ligger på stranden till Storträsket cirka fem kilometer norr om Kristinestad. Villan representerar villakulturen längs Storträskets stränder i slutet av 1800-talet. Trävillan i nyrenässansstil, som numera tjänar som museum, är rikt dekorerad med snirklade träsniderier, pilastrar och en tydligt framträdande våningslist.
6.8.3

Kristinestads rutplaneområde

Kristinestad är den bäst bevarade stormaktstida staden med rutplan, där såväl stadsplanen
som största delen av byggnadsbeståndet har sina rötter i den agrara handelsstaden. Stadsplaneområdet har vuxit från den ursprungliga kärndelen planerad år 1651. Staden har förskonats
från eldsvådor och byggnadsbeståndet är av varierande ålder, de äldsta delarna med säkerhet
från 1700-talet, men största delen härstammar från 1800-talet. De gamla borgargårdarna i
centrum av staden och längs Strandgatan är stora och till dessa hör även uthusbyggnader,
bland annat bakstugor, magasin, bodar, trälider, ladugårdar, stall, avskrädesskydd och hölador.

6.9 Fornlämningar
Inom projektområdet finns ett flertal fornlämningar varav huvuddelen utgörs av stenrösen och
gravrösen från järnåldern och bronsåldern, se Figur 19. I projektområdets direkta närhet finns
ytterligare ett antal fasta fornlämningar. Samtliga fornlämningar i och i närheten av projektområdet presenteras i Tabell 2.
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Tabell 2. Registrerade fornlämningar inom och vid projektområdet.

Nr i
fig 19

Objekstnr
Mjtunnus

Typ/Tyyppi

Beskrivning/Kuvaus

1

847010005

Gravfält/Hautapaikat

Gravrösen/ Hautaröykkiöt

2

847010005

Gravfält/Hautapaikat

Gravrösen/ Hautaröykkiöt

3

847010009

/Muinaisjäännös ryhmät

Ej definierat/Ei määritelty

4

847010010

Stenstruktur/Kivirakenteet

Rösen/Röykkiöt

5

847010011

Stenstruktur/Kivirakenteet

Rösen/Röykkiöt

6

847010024

Stenstruktur/Kivirakenteet

Rösen/Röykkiöt

7

847010023

Stenstruktur/Kivirakenteet

Rösen/Röykkiöt

8

847010007

Gravfält/Hautapaikat

Gravrösen/ Hautaröykkiöt

9

847010006

Stenstruktur/Kivirakenteet

Rösen/Röykkiöt

10

1000006868

/Asuinpaikat

Ej definierat/Ei määritelty

11

847010012

/Asuinpaikat

/Asumuspainanteet

12

545010003

Stenstruktur/Kivirakenteet

/Rakkakuopat

13

846010015

/Asuinpaikat

Ej definierat/Ei määritelty

14

545010002

Gravfält/Hautapaikat

Gravrösen/ Hautaröykkiöt

15

545010001

Stenstruktur/Kivirakenteet

Rösen/Röykkiöt

16

287010002

Gravfält/Hautapaikat

Gravrösen/ Hautaröykkiöt

17

847010022

Stenstruktur/Kivirakenteet

Rösen/Röykkiöt

18

847010013

Stenstruktur/Kivirakenteet

Rösen/Röykkiöt

19

847010008

Stenstruktur/Kivirakenteet

Rösen/Röykkiöt

20

847010014

Stenstruktur/Kivirakenteet

Rösen/Röykkiöt
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Figur 19. Fornlämningar i och i närheten av projektområdet.
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Naturskyddsområden

I Tabell 3 och Tabell 4 presenteras översiktligt de skyddsområden och områden som ingår i
skyddsprogram som finns inom 20 km avstånd från projektområdet. De skyddsvärda områdena
visas även i Figur 20 och i Figur 21. De flesta av de skyddade områdena omfattas av flera olika
typer av områdesskydd- och program. Inget skyddat naturområde eller område för skyddsprogram finns inom projektområdet.

Figur 20. Natura 2000 och skyddade områden på privat och statlig mark kring projektområdet.
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Tabell 3: Natura 2000-områden (SPA -fågeldirektivet, SCI -habitatdirektivet)

Natura 2000
Bredmossmyran (SCI)
Bötomberget/Pyhävuori (SCI)
Lappfjärds ådal/Lapväärtinjokilaakso (SCI)
Närpes skärgård (SPA/SCI)
Kristinestads skärgård (SPA/SCI)
Tegelbruksbacken (SCI)
Skog vid Norrfjärden (SCI)
Lålby åkrar/ Lålbyn peltoaukea (SPA)
Lutakkoneva (SCI)
Varisneva (SCI)
Orrmossliden (SCI)
Lappfjärds våtmarker/ Lapväärtin kosteikot (SPA/SCI)

Kod

Storlek

Avstånd och
väderstreck

F1080085
FI0800077
FI0800111
FI0800135
FI0800134
FI0800140
FI0800154
FI0800162
FI0800014
FI0800015
FI0800084
FI0800112

27 ha
126
314 ha
11828 ha
8059 ha
47 ha
82 ha
190 ha
4,5 km²
2,8 km²
25 ha
1224 ha

1 km V
6km Ö
8km S
vädersträck
4km V
7km SV
6km SV
6km SV
8km S
15km Ö
14km N
13km N
12km S

6.10.1 Bredmossmyran
Bredmossmyran, områdets östra del, utgörs huvudsakligen av frisk moskog. I området finns en
bäcklund. Lundens växtlighet utgörs i mitten av fuktig ormbunkslund och i kanterna av OMaTlund. Floran omfattar ett flertal krävande arter.
6.10.2 Bötomberget
I områdesavgränsningen ingår Storgärspottens lund, Puskavuoris lund, Etelävuoris ståtliga
klippformation samt en del av Santaheininrämäkkäs frodiga myrområde.
Skyddsvärdena utgörs av gammal hällmarkstallskog, geologiskt och biologiskt värdefulla bergsområden, lundområden med riklig flora, frodiga myrar i så gott som naturskick samt källor med
riklig växtlighet.
6.10.3 Lappfjärds ådal
Skyddet omfattar två mindre områden längs med Isojoki-Lappfjärds å. Det största av de två
områdena sträcker sig längs med den södra stranden där ån kröker sig ca 20 km uppströms
från mynningen och det andra utgörs av en mosse ca 2 km söder om åstranden.
6.10.4 Närpes skärgård
Närpes skärgård består av Kaldonskär, Södra Björkön och Grytskär samt Pjelaxfjärden. Det
sydligaste området Kaldonskär är en skärgård bestående av tiotals, nästan helt och hållet trädlösa klippiga holmar och skär med ett värdefullt fågelbestånd. Under sommaren har inalles
över 90 fågelarter observerats och det totala antalet häckande fåglar uppgår till minst ett par
tusen. I området av Kaldonskär-Södra Björkön övergår den bergiga skärgården i norra delen av
Bottenhavet till Kvarkens moräntäckta skärgård. Vid Södra Björkön är moräntäcket redan så
tjockt att det täcker berggrunden nästan helt och jämnar ut markytans form så att den blir
flack. Det finns mångsidiga landhöjningsnaturtyper allt från olika strandtyper till landhöjningsskogar. Norkfladan är stor och den är ett mycket viktigt lekområde för fisk. De inre delarna av
Pjelaxfjärden hör till fågelskyddsprogrammet och karakteriseras av låglänta, gräsbeklädda
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ängar som hotar att växa igen. Strandängarna och de grunda vattenområdena i Pjelax har utöver landskapsbetydelsen även stor betydelse för sjöfåglarna och vadarfåglarna både som rastplats under flyttningstiden och som häckningsområde. Svartön utanför Pjelaxfjärden i södra
Närpes är en av de sällsynta större öarna som finns kvar i Närpes skärgård. Här har skogen
länge fått utvecklas på ett naturligt sätt.
6.10.5 Kristinestads skärgård
Flera områden i skärgården längs Kristinestads kust inbegrips i Natura 2000-området Kristinestads skärgård. En del av dem omfattas även av strandskyddsprogram samt är fredade som
naturskyddsområden på privatägd mark. De skyddade områdena utgör en representativ del av
den smala skärgårdszonen mellan Kaskö och Sastmola.
De skyddade delarna av Kristinestads skärgård utgörs huvudsakligen av en stor mängd skär och
holmar med inget eller glest trädbestånd. Ett fåtal större holmar med talldominerad barrblandskog eller lövskog förekommer. I skärgården finns ett rikt bestånd av häckande fåglar,
däribland de hotade arterna bergand, silltrut och skräntärna. Det finns också ett rikt växtbestånd på holmarna med flera utrotningshotade eller sällsynta arter.
6.10.6 Tegelbruksbacken och Norrfjärden
Området består av två delar som skiljs åt av Tjöck å. Den totala areal är 129 hektar. Området är
ett mångsidigt kulturlandskap där det finns ängar och strandängar som används för betesgång,
skogsbeten, äldre barrskogar och frodiga lundar. Området är klassificerat som ett värdefullt
landskapsobjekt av riksintresse. I området häckar över 250 fågelpar och det är även ett viktigt
rastområde under flyttningstiden på våren och hösten. Skogen på Tegelbruksbacken och i
Norrfjärden är belägen alldeles invid Kristinestads centrum.
6.10.7 Lålby åkrar
Lålby åkrar är belägna ett par kilometer ost-nordost om Kristinestads centrum. Hela området
odlas extensivt. Under flyttningstiden samlas tusentals gäss samt stora mängder andra flyttfåglar, såsom tranor, vadare och svanar, samt rovfåglar som jagar fåglar och gnagare.
Naturaområdet omfattar den del av åkerområdet som regelbundet används av gässen. Området är ett av de viktigaste vilo-områdena för gäss i Finland. Områdets värde är beroende av
fortsatt jordbruk.
6.10.8 Lutakkoneva
Lutakkoneva är en koncentrisk högmosse med rikligt med pölar och blötare partier i mittenpartiet. Topografin variera mycket i mittenpartiet. Rikligast förekommer tallmosse och fattigkärr.
Kantområdena är till stor del dikade.
Bergsområdet Iso-Parra norr om Lutakkoneva är ställvis täckt av vacker hällmarkstallskog. På
sluttningarna finns ställvis grandominerade skogar och barrblandskog i så gott som naturskick.
Även mindre lundpartier förekommer.
6.10.9 Varisneva
Varisneva utgörs av myrmark belägen i en sänka mellan moränåsar. Vattnen från Varisneva
rinner till ån Teuvanjoki. Varisneva är en långsmal högmosse. Norra delen utgörs av egentlig
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högmosse medan södra delen omfattar olika typer av fattigkärr. Vid kanterna förekommer
olika typer av tallmosse.
6.10.10

Orrmossliden

Orrmossliden är ett av framträngande källvatten påverkat lundområde beläget i en mot väster
liggande sluttning. Växtligheten utgörs huvudsakligen av lundskogskärr, källpåverkat skogskärr,
samt delvis av frisk OMaT-lund. Skogen utgörs av grov gran-lövträds dominerad blandskog som
delvis har gallrats. Floran omfattar flera krävande arter. I området påträffas även sällsynta lavoch svamparter.
6.10.11

Lappfjärds våtmarker

Till Natura 2000-området Lappfjärds våtmarker hör ett flertal våtmarker söder om Lappfjärd.
Våtmarkerna hör även till skyddsprogrammet för fågelrika vatten och är klassat som Ramsarområde. Åmynningen är även upptagen i det internationella vattenskyddsprogrammet Project
Aqua. Våtmarkerna är belägna ca 12 km söder om projektområdet.
Kärnan i Lappfjärds vårmarker är de tre sjöarna Härkmerifjärden, Syndersjön och Blomträsket,
samt åmynningen som utgörs av en lång smal vik. Områdena utgör tillsammans viktiga fågelvatten.
Härkmerifjärden ligger nära kusten och är till sin karaktär grund och humushaltig, med ett stort
avrinningsområde. Fjärden har historiskt utvecklats från en havsvik till en sjö, men är fortfarande belägen på låg nivå i landskapet. Härkmerifjärden är ett internationellt viktigt födo-,
häcknings- och rastområde för fåglar, varav flera är hotade eller decimerade. Främst förekommer sjöfåglar men även ett stort antal vadare uppehåller sig vid fjärden. Området är också
en viktig lekplats för fisk och utgör en mångsidig livsmiljö för olika insektsarter. Härkmerifjärdens skyddsvärden är starkt kopplat till vassarterna.
Den sydligaste sjön, Syndersjön, är en långsmal sjö belägen sydost om Härkmerifjärden. En
mångfald av fågelarter häckar vid sjön men sjöfåglar dominerar. I strandskogen vid Syndersjön
finns bland annat pärluggla, spillkråka och flygekorre.
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Tabell 4: Områden som omfattas av naturskyddsprogram.

Typ av skydd

Beteckning

Avstånd, väderstreck

Härkmerifjärden, Lappfj.åmynn., Norrfj., Syndersj, Blomtr.

LVO100213

11km S

Pjelaxfjärdenin

LVO100224

6,5km Ö

Orrmossliden
Norrbergetin

LHO100336
LHO100325

13km N

Storgräsbottenin

LHO100326

6km SÖ

Bötomberget/Pyhävuori

LHO100327

7km SÖ

Ellfolks Skiften

LHO100337

1,5km V

Bredmossmyran

AMO100516

1km Ö

Lapväärtinjoen

AMO100508

12km SÖ

Stormossen

SSO100283

12km SÖ

Lutakkoneva

SSO100290

14km Ö

Varisnevan aarnialue

SSO100301

14km NÖ

MAO100108

15km S

RSO100056

15km NV

3FI017

12km S

LUOTO99
YSA206318

1km V
4km NV

Skyddsprogram för fågelrika vatten

Skyddsprogram för lundar
6km Ö

Skyddsprogram för gamla skogar

Myrskyddsprogram

Övriga skyddsprogram/skyddsområden
Landskapsskyddsprogram
-

Härkmeri

Skyddsprogram för stränder
-

Kaldonskär-Södra Björkön

Ramsar-områden
-

Lappfjärds fågelvatten

Skyddsområde privat mark
- Bredmossen
- Långmossen
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Figur 21: Områden som ingår i skyddsprogram runt projektområdet.
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7 BESKRIVNING AV BEDÖMNINGSARBETET
I ett förfarande enligt MKB-lagen granskas projektets konsekvenser i den omfattning som
anges i MKB-lagen (468/1994) och –förordningen (713/2006). Det som alltid ska bedömas är
de konsekvenser som nämns i Figur 22.

Projektets direkta och indirekta
konsekvenser för:

Människans hälsa,
livsförhållanden och
trivsel

Jordmån, vattendrag,
luft, klimat,
växtlighet,
organismer och
naturens mångfald

Samhällstruktur,
byggnader, landskap,
stadsbild och
kulturarv

Utnyttjandet av
naturresurser

Figur 22: Miljökonsekvenser som ska bedömas enligt MKB-lagen.

De mest centrala miljökonsekvenserna i ett vindkraftsprojekt är typiskt konsekvenser för landskap, människor och faunan. För människan kan konsekvenserna främst utgöras av buller- och
skuggstörningar. De konsekvenser som huvudsakligen ska bedömas i det här projektet har
preliminärt kategoriserats enligt nedanstående punkter.









Konsekvenser för klimatet
Konsekvenser för samhällsstrukturen
Konsekvenser för användandet av området
Konsekvenser för landskapet och kulturmiljön
Konsekvenser för naturmiljön
Konsekvenser för jordmån och berggrund
Konsekvenser för yt- och grundvatten
Konsekvenser för människorna

För respektive kategori belyses konsekvenserna under byggnation, drift och avveckling.
I Sydösterbotten pågår ett stort antal vindkraftsprojekt. En viktig del i konsekvensbedömningen är att utreda de kumulativa effekterna av hur projekt Kristinestad Norr samverkar med övriga projekt i närområdet. De kumulativa effekter som huvudsakligen ska bedömas
är påverkan på landskapet, fågelbestånd samt störningar från ljud och skugga.
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7.1 Metoder för bedömningsarbetet
Vid konsekvensbedömningen används till största del information från bland annat miljö- och
naturutredningar och andra utredningar som har genomförts eller kommer att genomföras
inom influensområdet. Även uppgifter från myndigheter, invånare, planer och program är viktiga informationskällor. Modellering och visualiseringstekniker kommer att användas för att
bedöma och beskriva vissa konsekvenserna. Befintlig forskning om vindkraftens miljöpåverkan
används som referensram i bedömningsarbetet. Projektplaneringen preciseras och uppdateras
under MKB-förfarandets gång liksom avgränsningar och bedömningar påverkas av förnyade
projektplaner.
Konsekvenserna och jämförelsen mellan dem beskrivs i huvudsak i text som förtydligas med
bilder, tabeller, visualiseringar och beräkningar. Så långt som möjligt definieras konsekvenserna med hjälp av nedanstående kriterier från IEMA:







Art: Positiv/negativ
Typ: Direkt/indirekt
Reversibilitet: Reversibel/irreversibel
Omfattning: Lokal/regional/vidsträckt
Varaktighet: Kortvarig/långvarig
Konsekvensobjektets värde och känslighet

7.2 Avgränsning av influensområde
Influensområdet är det område inom vilket miljökonsekvenser kan tänkas uppkomma. Influensområdet ska vara utformat så att inga kännbara miljökonsekvenser kan antas uppkomma
utanför området. I Figur 23 presenteras ett inledande förslag på influensområde för olika typer
av konsekvenser. Området kommer att uppdateras kontinuerligt under MKB-förfarandets lopp
och som resultat av de utredningar som genomförs.
Det preliminära influensområdet stäcker sig ca 20 km från projektområdet för landskapliga
konsekvenser och 1 km för övriga konsekvenser.
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Figur 23. Preliminärt influensområde.
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8 MILJÖKONSEKVENSER SOM SKA BEDÖMAS
8.1 Konsekvenser för klimatet
Bedömningen av konsekvenserna för klimatet bygger på begreppet marginalel. Marginalel är
den elproduktion som i varje givet ögonblick är dyrast att producera (ligger på marginalen) och
som därmed puttas ut från marknaden när billigare elproduktion från exempelvis vindkraft
tillförs. Vilken el som ligger på marginalen varierar både under året och från timme till timme,
men produceras generellt med fossila bränslen som i hög grad ger upphov till utsläpp av växthusgaser. Elproduktion från ny vindkraft ersätter därmed elproduktion från fossila bränslen
(stenkol, naturgas och olja). Utsläppsbesparingen presenteras i form av en beräkning där projektets kraftproduktion jämförs med motsvarande produktion från exempelvis kolkondenskraftverk.

8.2 Konsekvenser för samhällsstrukturen
Ett vindkraftsprojekt inbegriper inte bara vindkraftverk utan även omfattande infrastruktur för
vägar, uppställningsplatser, internt elnät och anslutning av parken till det överliggande elnätet.
Ytan som tas i anspråk kan vara föremål för motstående intressen från samhällets och näringslivets sida. Anläggningen samverkar också med andra projekts planläggning och med samhällets övergripande infrastruktur avseende framför allt eldistribution. För att bedöma projektets påverkan på den övergripande samhällsstrukturen granskas den markanvändningsplanering och de mål som finns på lokal, regional och nationell nivå.

8.3 Konsekvenser för användandet av området
Byggnation av vindkraftsprojektet Kristinestad Norr medför en påverkan på hur området och
dess direkta närhet är möjligt och attraktivt att använda för privatpersoner och näringsidkare.
Faktorer såsom buller, vägar och säkerhetsrisker kan ha konsekvenser för något av följande:







Skogsbruk
Jakt och fiske
Övrigt friluftsliv
Övriga näringar
Fast bosättning
Fritidsbosättning

Ovanstående kommer att bedömas med hjälp av granskningar av terräng och kartor, erfarenheter från andra vindkraftsprojekt samt enkäter och intervjuer med människor som utnyttjar
området eller dess direkta närhet.
Konsekvenserna bedöms i ett tillräckligt omfattande område. Speciellt noggrant beaktas den
närmaste bosättningen och de närmaste byarna.

8.4

Trafikkonsekvenser

Byggnationen av vindkraftsparken innebär ett stort antal transporter. Antalet tunga transporter beräknas och inverkan av dessa på nuvarande trafikmängder på de transportrutter som
kommer ifråga bedöms. Även mängden övrig trafik beräknas och jämförs med nuvarande trafikmängder under både bygg- och driftskedet.
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Eventuella begränsningar för övrig trafik under byggskedet beskrivs.

8.5 Konsekvenser för landskapet och kulturmiljön
8.5.1

Landskapsbild

På grund av vindkraftverkens höjd och anläggningens storlek kommer projektet att påverka
upplevelsen av närområdet. Att området är relativt flackt innebär att parken kommer att synas
på långt avstånd. Även kraftledningar som inte är markförlagda medför en påverkan på landskapet.
Det som ska bedömas är inte enbart projekt Kristinestad Norrs påverkan på landskapet utan
även de kumulativa effekterna med närliggande vindkraftsprojekt. Den totala förändringen av
landskapet är främst relevant att bedöma från platser med koncentrerad bebyggelse där människor i stor omfattning rör sig samt från känsliga platser med kulturhistoriska värden.
Påverkan på landskapet bedöms till viss del med hjälp av fotomontage. Montagen skapar en
uppfattning om hur vindkraftverken kommer att påverka vyn från specifika platser i omgivningen vid de förutsättningar som gäller då respektive foto tas. Montagen görs i form av panoramabilder av landskapet där vindkraftverken placeras in enligt de aktuella alternativen. För
produktion av fotomontagen används datorprogrammet WindPRO, utvecklat av det danska
företaget EMD International A/S. Med hjälp av de färdiga panoramamontagen kan alternativens totala påverkan på landskapsrummet, parkens geometriska enhetlighet, samspel med
övriga element i landskapet samt de kumulativa effekterna avseende närliggande projekt bedömas.
Vid bedömningen används även befintliga utredningar om landskapet utifrån bland annat lokala och regionala planer samt skyddsvärda områden och objekt.
Bedömningen görs av landskapsarkitekt.
8.5.2

Kulturmiljö

Två typer av kulturhistoriska värden ska bedömas; kulturlandskapsområden och fornlämningar. Flera kulturellt värdefulla områden finns i projektområdets omgivningar. Påverkan på dessa
bedöms inom ovanstående analys med hjälp av fotomontage och studier av landskapets rumsliga egenskaper och tålighet.
Avseende påverkan på fornlämningar bedöms i första hand det fysiska intrånget i lämningen
och i andra hand påverkan på upplevelsevärdet. Fysiska intrång i fasta fornlämningar ska undvikas och övriga lämningar ska så långt som möjligt skyddas från påverkan. Detta garanteras
genom anpassning av verkspositioner och vägar. En fältinventering av fornlämningar genomförs av arkeolog sommaren 2013.

8.6 Konsekvenser för naturmiljön
8.6.1

Vegetation och naturvärden

Påverkan på vegetation och naturvärden är mycket lokal och uppstår främst genom direkt ianspråktagande av mark för byggnation av vägar, kranplatser och fundament. Påverkan uppstår
inledningsvis i byggskedet då hårdgjorda ytor konstrueras. I viss mån kan växtligheten sedan
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tillåtas att återta yta, men till största del förblir ytan ianspråktagen. För att minimera de negativa konsekvenserna för vegetationen och den biologiska mångfalden i biotoperna måste dessa
värden kartläggas noggrant. Projektplaneringen kan då anpassas efter resultatet.
En utredning av naturvärden inom projektområdet genomförs under i juni-juli 2013. Utredningen inbegriper en kartläggning av naturtyper, vegetationstyper, hotade arter och områden
med stort värde för den biologiska mångfalden. Avsikten är att kartlägga eventuella värdefulla
naturtyper och viktiga platser med tanke på naturens mångfald (bl.a. naturvårdslagen 29 §,
skogslagen 10 §, vattenlagen 11 §) och hotade arter inom området samt att beskriva växtlighetens allmänna drag och vegetationstyperna. Som bas för utredningen begärs utdrag ur miljöförvaltningens databas.
Även kraftledningsrutternas naturinventering görs sommaren 2013. På basen av kartstudier
väljs de ruttavsnitt som skall inventeras i fält. Området som inventeras är till sin bredd ca 200
meter.
Utifrån utredningen kommer projektets påverkan på vegetation och naturvärden att bedömas.
8.6.2

Fågelbestånd

Vindkraftverk kan påverka fåglar på olika sätt. Den lokala fågelpopulationen kan påverkas genom att de av olika anledningar undviker de områden där vindkraftverken står. Turbinerna kan
även utgöra en barriär för fåglars födosökvägar och flyttstråk. I vissa fall kan vindkraftsetablering också medföra att fåglar kolliderar med rotorbladen. Det är huvudsakligen de tyngre rovfåglarna som riskerar att kollidera. Riskerna gäller främst de individer som häckar i området
eftersom häckande fågelindivider tillbringar mer tid i området än andra fåglar. Under senare
tid har även skogshönsfåglar som tjäder och orre visat sig vara känsliga för vindkraftsetablering, främst vid spel- och häckplatser.
En fågelutredning kommer att utföras inom och omkring projektområdet från och med våren
2013. Utredningen innehåller en kartläggning av tjäderns spelplatser, häckande arter, förekomst av rovfåglar inom och utanför området samt fåglar som flyttar via projektområdet på
våren. Fåglarnas höstflyttning har karterats i området hösten 2012.
Fåglar som flyttar via utredningsområdet studerades under höstflyttningen 2012 under sammanlagt 19 dagar 9.9. – 11.10.2012. Flyttningen iakttogs från två skilda punkter som båda var
bemannade under de bästa flyttdagarna
Vårflyttningskarteringen påbörjades i april 2013 och kommer att omfatta 24 karteringsdagar
till och med maj. I april utfördes även en kartering av tjäderns spelplatser.
De häckande fåglarna i projektområdet kartläggs under våren och sommaren 2013 genom
kartläggningstaxering. Det häckande fågelbeståndet kartläggs under ca 10 arbetsdagar i terrängen.
I samband med naturinveteringen av elöverföringsrutterna kommer även fågelfaunan att iakttas.
Vid bedömning av projektets påverkan på fågelbeståndet kommer internationell forskning om
vindkraftens påverkan på fåglar att fungera som referensram. I konsekvensbeskrivningen be50
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döms påverkan på främst hotade arter, arter som tas upp i EU:s fågeldirektiv bilaga I samt arter och populationer som är särskilt känsliga för vindkraftsproduktion. Projektets läge i förhållande till etablerade flyttstråk, rovfågelbon och häckplatser granskas.
8.6.3

Övrig fauna

Djurgrupper som särskilt bör beaktas vid vindkraftsetablering är fladdermöss och flygekorre.
Båda grupperna är upptagna i bilaga IV (a) till EU:s habitatdirektiv. Det är därmed enligt naturvårdslagen (1096/1996) förbjudet att förstöra eller försämra deras föröknings- och rastplatser
enligt naturvårdslagen. Även åkergrodan ingår i bilaga IV (a) och bör beaktas.
Flygekorren är hotad främst på grund av att dess livsmiljö kontinuerligt fragmenteras. Ett av
landets tätaste bestånd finns i dagsläget längs den österbottniska kusten och det är därför
högst relevant att bedöma konsekvenserna av projektet för arten.
Det finns många olika arter av fladdermöss, varav vissa är vanligare än andra. Samtliga arter är
dock känsliga för vindkraft under flytt och födosök. Lufttrycksförändringarna som uppstår vid
rotorbladen när turbinen är i rörelse har visat sig förstöra fladdermusens inre organ. Även risk
för kollision med rotorbladen föreligger.
Inventeringar av både flygekorre och fladdermus i projektområdet genomförs år 2013. Potentiella flygekorreplatser bedömdes och ritades in på kartan på förhand utgående från flygfoton
och kartor. Figurerna kontrollerades och inventerades i terrängen 2-4.4.2013. Befintliga uppgifter om flygekorrar kontrollerades i förväg i miljöförvaltningens artdatasystem.
Förekomsten av fladdermöss i utredningsområdet kartläggs sommaren 2013 med hjälp av detektorkartering i hela projektområdet under totalt 8 nätter, samt genom inventering av potentiella övervintringsställen och boplatser. Sådana ställen utgör bl.a. blockrika marker, branter,
jordkällare och motsvarande strukturer, samt koncentrationer av hålträd. Därtill karteras med
hjälp av detektor lämpliga platser där fladdermöss jagar.
I samband med naturinventeringen av kraftledningsrutterna sommaren 2013 kommer även
tecken på flygekorre att eftersökas.
Resultatet av utredningarna samt aktuell forskning kommer att användas för att bedöma konsekvenserna av projektet för flygekorre och fladdermöss.
Förekomster av åkergroda eftersöks i maj 2013 då arten förökar sig. Inventeringen koncentreras till vattenområden och diken.

8.7

Konsekvenser för yt- och grundvatten

Under byggskedet kan t.ex. vägdragningar i projektområdet påverka ytvattenflöden och vattenbalansen även om själva vindkraftverken inte gärna placeras på våta eller sanka ställen. Det
är därför viktigt att undvika värdefulla ytvatten och att se till att vattenflöden inte förhindras.
Åtgärder för att säkra detta beskrivs i konsekvensbeskrivningen.
Eventuella konsekvenser för de närmaste klassificerade grundvattenområdena bedöms som
sakkunnigbedömning av geohydrolog eller motsvarande. Eventuell förekomst av sulfatjordar
beaktas i bedömningen.
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8.8 Konsekvenser för människorna
8.8.1

Ljud

Under byggnationen av vindkraftsanläggningen uppkommer ljud främst från transporter,
schaktning och eventuell sprängning. Även förläggning av kablar, montering av vindkraftverk
och gjutning av fundament ger upphov till ljud.
När vindkraftverken är i drift uppkommer främst ett aerodynamiskt ljud som uppstår då bladen roterar. Detta kan uppfattas som ett brummande och svischande ljud. På större avstånd
blir ljudet dovare och avtar. Det aerodynamiska ljudet uppkommer på grund av bladens utformning och dess rotationshastighet. Detta ljud hörs generellt sett mer vid låga vindhastigheter när det naturliga vindbruset har låg nivå, och maskeras ofta helt vid höga vindhastigheter. Ljudutbredningen påverkas bland annat av meteorologiska förhållanden, främst vindförhållanden, lufttemperatur men även rådande markförhållanden spelar roll.
Äldre vindkraftverk kan också ge ifrån sig ett mekaniskt ljud som kommer från vindkraftverkets
maskinhus. På dagens moderna vindkraftverk har detta ljud byggts in i maskinhuset. Under
driftfasen uppkommer även ljud från de bilar som används vid service och underhåll av vindkraftverken.
Bedömningen av ljudets påverkan på människor kommer främst att fokusera på driftfasen då
detta är en miljökonsekvens av långvarig och kontinuerlig karaktär, till skillnad från ljudet under byggnationen som är tillfällig. Bedömningen av störningarna under drift kommer att göras
med hjälp av modellering och beräkningar i datorprogrammet WindPRO, utvecklat av det
danska företaget EMD International A/S. Ljudberäkningarna baseras på svenska Naturvårdsverkets beräkningsmetod ”Ljud från landbaserade vindkraftverk.” Med modellen beräknas den
ekvivalenta ljudnivån vid störningskänsliga punkter, dvs. närliggande bostäder, med hänsyn
tagen till topografi, vindhastighet och källjud. Metoden har visat sig stämma väl överens med
den faktiska ljudutbredningen efter byggnation. Ljudmodelleringens resultat jämförs med de
riktvärden och rekommendationer som tillämpas i Finland.
Beräkningarna utgår från ett ”värsta fall” dvs. att:




Beräkningarna görs utifrån det aktuella vindkraftverkets högsta källjud (ljudet vid källan).
Programmet tar inte hänsyn till att det finns vegetation som dämpar ljudnivån eller
liknande.
Vinden ligger från varje vindkraftverk mot respektive hus dvs. huset får alltid vinden
mot sig i samtliga riktningar.

I bedömningen av ljudet under byggfasen undersöks bullrande arbetsmoment, transportbehov, transportvägar, samt störningskänsliga punkter.
8.8.2

Rörliga skuggor

Rörliga skuggor från vindkraftverk uppstår när solen står lågt och det blåser så att rotorbladen
står vinkelrätt mot solstrålarna. Rotorbladen ”klipper” av solstrålarna och betraktaren uppfat52
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tar detta som ett blinkande ljus, att jämföra med att köra bil eller åka tåg genom en allé med
träd. Dessa skuggor kan upplevas som störande för boende i närheten av verken. Rörliga skuggor från vindkraftverk är relaterade till antal soltimmar, närhet, solvinkel, tidpunkt på dagen
och väderstreck.
Även vid bedömningen av störningen från de rörliga skuggorna används modellering i programvaran WindPRO. Modellen visar tydligt vilket område som berörs av rörliga skuggor samt
vid vilka årstider och tider på dygnet. Programmet redovisar två olika värden för varje närliggande bostad - ett ”värsta fall” samt ett ”förväntat värde”.




Det värsta fallet innebär att solen alltid skiner, från soluppgång till solnedgång, att
vindkraftverken alltid är i produktion samt att vindkraftverkets rotor alltid står vinkelrätt mot skuggmottagaren (bostaden).
Det förväntade värdet innebär att hänsyn tas till drifttid för verket, vindriktning samt
antalet soltimmar (solstatistik) för området.

Programmet beräknar skuggan på bostäder som ligger 1-2 km från verken. Om den beräknade
skuggstörningen bedöms vara oacceptabel kan verken stängas av under de tider som de värsta
störningarna uppstår.
8.8.3

Friluftsliv

Vindkraftsprojektet kan ha en påverkan på det rörliga friluftslivet i området genom buller,
fragmentering av terrängen, påverkan på landskapet och/eller potentiella säkerhetsrisker. Hur
området utnyttjas för friluftsliv kartläggs med hjälp av enkäter och samtal med ortsbor. Konsekvenserna för områdets rekreationsvärden bedöms bland annat med hjälp av erfarenheter
från etablerade vindkraftsprojekt och en kartläggning av risker avseende exempelvis fallande
is.
8.8.4

Sociala konsekvenser

En viktig del i konsekvensbeskrivningen är att utreda projektets sociala konsekvenser. Detta
inbegriper påverkan på människors hälsa, trivsel, levnadsförhållanden och sysselsättning. Flera
av ovan nämnda miljöfaktorer såsom buller och påverkan på landskapet är viktiga aspekter i
bedömningen. Utöver detta ska konsekvensbeskrivningen innehålla en granskning av projektets påverkan på människornas gemenskap, konflikter, attityder, näringsidkande, ekonomi
och rekreationsmöjligheter.
De sociala konsekvenserna bedöms med hjälp av en invånarenkät som kommer att skickas ut
till mellan 200 och 500 hushåll under sommaren-hösten 2013. Ett viktigt stöd i bedömningen
är också de allmänna informationsmöten som hålls samt enskilda samtal med ortsbefolkningen.

8.9 Sammantagna konsekvenser
Projektets sammantagna konsekvenser bedöms med hänsyn till övriga projekt i området i den
mån det behövs. De sammantagna konsekvenserna bedöms huvudsakligen avseende ljud och
skuggor, påverkan på landskapsbilden samt fågelbeståndet. I bedömningen beaktas närliggande övriga vindkraftsprojekt och deras nätanslutningsalternativ på basen av befintlig, offentlig information.
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Jämförelse av alternativ

Som metod för att jämföra alternativen avseende både parkens utformning och elanslutningen
används en sammanställning i tabellform. I tabellen jämförs samtliga alternativ sinsemellan i
förhållande till de faktorer som granskas i konsekvensbeskrivningen. I tabellen görs också en
uppskattning av betydelsen av respektive konsekvens och en bedömning av genomförbarheten
av respektive alternativ.

8.11

Osäkerhetsfaktorer och antaganden

De tillgängliga uppgifterna om miljöns nuvarande tillstånd och bedömningen av vilken påverkan som kommer att uppstå är alltid föremål för antaganden och vissa generaliseringar. På
samma sätt är de tekniska uppgifterna än så länge preliminära. Vilken påverkan som kommer
att uppstå är beroende av vilken typ av vindkraftverk och leverantör som väljs då olika leverantörer har olika krav på vägar, kranplatser m.m.
Bedömningen av samtliga konsekvenser utgör antaganden grundade på en mängd utgångsdata. I vilken mån antagandena är korrekta är beroende av noggrannheten i befintliga utgångsdata eller övrig information som ska sammanställas. Ambitionen är att samtliga utredningar ska vara så korrekta och representativa som möjligt, men det finns alltid en viss felmarginal.
De antaganden som används och görs vid bedömningen av miljökonsekvenserna kommer att
tas upp i konsekvensbeskrivningen, och osäkerhetsfaktorer som noteras vid bedömningsarbetet kommer att beskrivas.

8.12

Metoder för att minska negativa konsekvenser

I miljökonsekvensbedömningen ingår som en viktig del att föreslå åtgärder för att minska skadliga störningar. Åtgärderna kan till exempel gälla placering av vindkraftverken, dragning av
kraftledning och vägar samt teknik för fundament. Dylika åtgärder beaktas vid bedömningen
av konsekvenserna.

8.13

Uppföljning av konsekvenser

I miljökonsekvensbeskrivningen presenteras en preliminär plan för hur konsekvenser av projektet ska följas upp. Uppföljningsprogrammet görs utifrån bedömda konsekvenser och deras
betydelse. Uppföljningen bidrar med information om konsekvenserna och är en förutsättning
för att avgöra om de föregående bedömningarna var korrekta. Om oväntade, skadliga konsekvenser upptäcks under uppföljningen så underlättas ett snabbt agerande för korrigerande
åtgärder.
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9 PLANER OCH TILLSTÅND SOM KRÄVS FÖR GENOMFÖRANDE
AV PROJEKTET
9.1 Avtal med markägare
Vindkraftverken i projekt Kristinestad Norr placeras på marker som främst ägs av privata markägare. Den projektansvariga har ingått nödvändiga arrendeavtal med markägarna. Vindkraftverk placeras enbart på fastigheter som ägs av personer eller andra markägare som ingått avtalet.

9.2 MKB-förfarande
I miljökonsekvensbedömningen beskrivs projektet och dess förutspådda miljökonsekvenser.
Under MKB-förfarandet fattas inga beslut om tillstånd för projektet. På detta projekt tillämpas
MKB-förfarandet eftersom vindkraftsparken omfattar fler än 10 kraftverk och har en total effekt på mer än 30 MW.

9.3 Planläggning
Vindkraftverk som uppförs för ett kommersiellt användningsändamål kräver alltid en detaljplan eller generalplan för vindkraft. Kristinestad stad har den 12.11.2012 beslutat att inleda
utarbetandet av en delgeneralplan med rättsverkan för en vindkraftspark i Kristinestad Norrområdet. Planen uppförs så att den kan användas som grund för beviljande av bygglov enligt §
77a och 77b markanvändnings- och bygglagen (MBL).

9.4 Miljötillstånd
Vindkraftverk kan falla inom ramen för miljötillståndsförfarande enlig miljöskyddslagen. Detta
sker ifall vindkraftverken har konsekvenser för närliggande bosättningar och är av det slag som
avses i lagen angående vissa grannelagsförhållanden. Vid bedömning av behovet av miljötillstånd beaktas buller- och skuggstörningarna vid närliggande bosättningar.
Målsättningen är att vindkraftprojektets Kristinestad Norr planeras och utformas så att ljudoch skuggolägenheter inte förekommer, och att miljötillstånd därmed inte förutsätts för projektet. Om miljötillstånd behövs beviljas detta genom separat ansökan till kommunen efter att
kontaktmyndigheten gett sitt utlåtande om miljökonsekvensbeskrivningen.

9.5 Bygglov
När vindkraftverk uppförs för kommersiella ändamål krävs alltid ett bygglov i enlighet med
markanvändnings- och bygglagen. Även transformatorstationer behöver bygglov. Efter att
MKB-förfarandet har avslutats och delgeneralplanen har fastställts lämnas en ansökan om
bygglov in till kommunens byggnadstillsynsmyndighet. I ansökan inkluderas miljökonsekvensbeskrivningen samt kontaktmyndighetens utlåtande om denna. Befintliga tillstånd som har
givits för projektet såsom miljötillstånd, vattentillstånd eller t.ex. flyghindertillstånd ska också
bifogas ansökan. Även försvarsmaktens utlåtande ska bifogas ansökan.

9.6 Anslutning till elnätet
För dragning av kraftledningar krävs ett tillstånd att bygga i enlighet med elmarknadslagen.
Byggande av kraftledningarna fordrar bygg-, undersöknings- och inlösningstillstånd.
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Om kraftledningen dras genom en vägmiljö ska undantag enligt 47 § i landsvägslagen sökas.
Dessutom ska tillstånd sökas för dragning av kraftledning över eller under landsväg. Tillståndet
söks hos NTM-centralen som sköter dessa ärenden i Södra Österbotten. Utöver detta krävs att
anslutningsavtal med den som äger elnätet.

9.7 Vägar
Då det inom projektområdet byggs vägar som kräver anslutning till landsvägen så ska anslutningstillstånd för dessa sökas hos väghållningsmyndigheten, dvs. NTM-centralen. Även förbättringar av befintlig, privat väg kräver ansökan om anslutningstillstånd.

9.8 Flyghindertillstånd
För höga konstruktioner, byggnader, märken och anordningar krävs det ett flyghindertillstånd.
Tillståndet ska ansökas från Trafiksäkerhetsverket om anordningen reser sig 30 meter från
markytan och ligger i närheten av en flygplats eller reser sig 60 m från markytan i övriga Finland. Till ansökan ska bifogas ett utlåtande från Finavia Abp, leverantör av flygtrafiksledningstjänster.

9.9 Andra eventuella tillstånd och beslut
Vid byggande av vindkraftverk ska hänsyn tas till att försvarsmaktens lagstadgade uppgifter ska
kunna genomföras under både normala och exceptionella förhållanden. Hänsyn ska tas till
försvarets markanvändningsbehov och den militära luftfarten. Försvarsmaktens utlåtande om
projektet ska begäras.
Behov av undantagslov enligt naturvårdslagen kan i teorin komma i fråga, men planerna görs
upp så att sådant inte behövs.
Tillstånd enligt vattenlagen behövs om t.ex. kablar grävs under vattendrag.

9.10

Allmän planering av projektet

Den kontinuerliga utvecklingen och planeringen av projektet pågår löpande under och efter
MKB-förfarandet.
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