Vindkraftspark på Sidlandet i Malax
Miljökonsekvensbeskrivning
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1.	Inledning

EPV Vindkraft Ab planerar bygga en vindkraftspark på
Sidlandet i Malax kommun. I projektet ingår vindkraftverk
som placeras på markområdet, servicevägar för vindkraftsparken samt kraftledningar för anslutning till riksnätet.
Målet för projektet är att i första hand bygga ut vindkraftsproduktionen inom landskapet Österbotten och på så sätt
utveckla landskapets egen elproduktion baserad på förnybara energikällor. Med hjälp av projektet kan man också minska utsläppen av växthusgaser från elproduktionen
och därigenom motverka klimatförändringen.
Enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning är syftet med ett MKB-förfarande att främja bedömningen av miljökonsekvenserna och att enhetligt beakta miljökonsekvenserna vid planering och beslutsfattande samt att samtidigt öka invånarnas tillgång till information och deras möjligheter att delta i processen. Öppenhet
och fungerande samverkan mellan olika intressenter är viktigt vid bedömningen. I MKB-förfarandet fattas inga beslut
om att genomföra projektet.
För att en stor vindkraftspark ska kunna byggas måste
området planläggas. Malax kommun och Österbottens förbund beslutar om planläggningen. Beslut om att eventuellt genomföra projektet fattas av EPV Vindkraft Ab efter bedömningsförfarandet och planläggningsförfarandet.
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Läget för en vindkraftspark på Sidlandet i Malax.
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Visualisering från Åminne fiskehamn enligt plan 2. Kraftverkens höjd är 120 m.
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2.	Projekt som bedöms

Projektet består av att bygga en vindkraftspark på Sidlandet
i Malax kommun. Vindkraftsparkens totala kapacitet blir
sammanlagt högst 87–145 MW, som kommer att produceras med sammanlagt högst 29 turbiner. De vindkraftverk
som ska byggas är av modern teknik med en storlek på
3–5 MW.
Projektområdets totala areal är cirka 1150 hektar. Den
areal som behövs för vindkraftverkens fundament och för
ett nät av servicevägar utgör sammanlagt endast några
procent av projektområdets hela areal.

2.1 Alternativ som granskats
Under MKB-förfarandet granskades förutom den ursprungliga projektplanen också nya alternativ, där det totala antalet kraftverk har minskats. I miljökonsekvensbedömningen
granskades sammanlagt fyra alternativ:
• Projektet genomförs inte (ALT 0): Projektet genomförs
inte och ingen landbaserad vindkraftspark byggs på
planområdet på Sidlandet i Malax. Motsvarande elmängd produceras någon annanstans och med något
annat produktionssätt.
• Projektalternativ 1 (ALT 1): På det område som
planeras för en vindkraftspark i Malax placeras sammanlagt 29 vindkraftverk med en storlek på 3–5 MW.
Vindkraftsparkens totalkapacitet blir 87–145 MW
beroende på kraftverkens slutliga enhetsstorlek.
• Projektalternativ 2 (ALT 2): Projektet genomförs enligt
en uppdaterad projektplan där tre vindkraftverk har
tagits bort från den ursprungliga planen (ALT 1) och
fyra kraftverks placering har ändrats. På området för
vindkraftsparken placeras sammanlagt 26 vindkraftverk
med en storlek på 3–5 MW. Vindkraftsparkens totalkapacitet blir 78–130 MW beroende på kraftverkens
slutliga enhetsstorlek.

Projektalternativ 3 (ALT 3): Projektet genomförs enligt
en uppdaterad plan där de fyra vindkraftverk som
medför mest bullerolägenheter har tagits bort från
projektalternativ 2. På området för vindkraftsparken
placeras sammanlagt 22 vindkraftverk med en storlek
på 3–5 MW. Vindkraftsparkens totalkapacitet blir
66–110 MW beroende på kraftverkens slutliga enhetsstorlek.
Vindkraftverken kopplas samman med jordkablar
till två elstationer som ska byggas på projektområdet.
Jordkablarna dras huvudsakligen i anslutning till väglinjerna som ska byggas på området. Elöverföringen till regionnätet sker genom att båda elstationerna med hjälp av
110 kV kraftledningar ansluts till den 110 kV kraftledning
Närpes–Vasklot, som finns vid östra kanten av projektområdet och som ägs av EPV Energi Ab och administreras av
EPV Alueverkko Oy. Endast cirka 300 meter ny kraftledning
måste byggas i anslutning till projektet.

•
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Projektalternativ 1.
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Projektalternativ 2.
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Projektalternativ 3.
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2.2 Vindkraftverkens konstruktion
Ett vindkraftverk består av ett torn, som placeras på ett
fundament, samt av rotor, rotorblad och maskinrum.
Vindkraftverk kan byggas enligt olika typer av byggnadsteknik. Konstruktionslösningarna för de torn som nu är i
användning är en rörmodell av stål- eller betongkonstruktion, ett ståltorn av fackverkskonstruktion och en stagad
rörmodell av stålkonstruktion med fundament av stålbetongkonstruktion samt olika kombinationer av dessa lösningar. Den byggnadsyta som behövs för ett vindkraftverk
är med nuvarande teknik cirka 60 m x 80 m. På det här området ska alla träd röjas bort och marken jämnas ut.
Vindkraftverken måste utrustas med flyghindermarkeringar enligt Trafiksäkerhetsverket TraFis bestämmelser.
För varje vindkraftverk som ska byggas måste utlåtande
av Finavia begäras. I sitt utlåtande tar Finavia ställning till
flygsäkerheten samt de markeringskrav som ska gälla för
vindkraftverket. Markeringskraven påverkas från fall till fall
av bl.a. avståndet till närmaste flygplats och flygrutt samt
vindkraftverkens egenskaper. Markeringskrav kan framföras om kraftverkens flyghinderljus samt om dagmarkeringarna, som på vindkraftverk är typiskt breda röda ränder må-

lade på kraftverkskonstruktionerna. Vindkraftverkens flyghinderljus är röda och/eller vita. Det finns skillnader mellan
olika ljustyper bl.a. i fråga om ljusstyrka och blinkfrekvens.
Vid placeringen av kraftverken i förhållande till varandra
måste man beakta de luftvirvlar som uppkommer bakom
kraftverken. Vilket minimiavstånd som kan accepteras mellan kraftverken beror på många olika faktorer, bl.a. kraftverkens storlek, det totala antalet samt de enskilda kraftverkens placering i vindkraftsparken. Vindkraftverkens fundament har en beräknad användningstid som uppskattas
till i genomsnitt 50 år samt tornet och turbinen cirka 20 år.
Vindkraftverkens användningstid kan dock förlängas betydligt genom tillräcklig service samt byte av delar.
Typiska huvuddimensioner för kraftverk av olika storlek.

Kraftverkets
Tornets höjd
nominella effekt (meter)
(MW)

Rotorbladets
längd (meter)

Maskinrummets
och rotorns
massa (ton)

3

100

45

180

5

120

63

410
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Vindkraftsparkens visuella influensområde.
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3. Miljökonsekvenser

Med miljökonsekvenser avses konsekvenser som det planerade projektet ger upphov till bl.a. för människorna, naturmiljön och kulturmiljön. En konsekvens är en förväntad
förändring i den granskade situationen jämfört med nuläget.

3.1 Konsekvenser för landskapet och
kulturmiljön
En av de mest vidsträckta miljökonsekvenserna av vindkraftverk har allmänt ansetts vara den visuella inverkan
på landskapsbilden. Då vindkraftverk byggs medför det
alltid en förändring av landskapsbilden i omgivningen.
Konsekvensernas omfattning påverkas av vindkraftverkens
slutliga storlek och modell. Vindkraftverkens torn kan byggas både som en rörmodell av stålkonstruktion och som
ett ståltorn av fackverkskonstruktion. Hur stor den visuella
påverkan blir avgörs i hög grad av vindkraftverkens storlek. Vindkraftverk som är cirka 150 m respektive 180 m
höga inklusive rotorblad kommer båda sannolikt att förutsättas ha någon form av nattlig belysning (flyghinderljus).
Dagmarkeringar krävs inte nödvändigtvis på kraftverk som
inklusive rotorblad är 150 meter höga.
Landskapet påverkas sannolikt mest genast efter att
kraftverken har byggts, då vindkraftverken representerar
en ny och ännu ganska okänd teknologi. Man kan anta
att vindkraftverken med tiden kommer att smälta bättre
in i landskapet, då de börjar uppfattas mera som en del av
ett nytt kulturlandskap, i synnerhet i Österbotten där flera
vindkraftsprojekt pågår.

I projektområdets omedelbara närhet, på norra sidan,
finns Övermalax-Åminne värdefulla landskapsområde som
har uppkommit i Malax ådal. Projektet har en påtaglig inverkan på kulturmiljön och landskapet genom förändringar i landskapsbilden i det öppna odlingslandskapet vid
Malax å. Områdets landskapsbild och kulturmiljö präglas
nu av produktionsverksamhet. Områdets kulturmiljö kommer att få en ny tidsmässig skiktning då moderna vindkraftverk blir en del av kulturmiljön.
Nationellt värdefulla byggda kulturmiljöer i närheten av
projektet är bl.a. Bergö hamnar och skärgårdsby väster om
projektområdet. De avspeglar ett österbottniskt skärgårdssamhälle som har levt på sjöfart, fiske och båtbyggeri samt
den byggda kulturmiljö som de här näringarna har bidragit till.
På projektområdet finns inga fasta fornlämningar. I
närheten av projektområdet, på cirka 300 meters avstånd, finns två fornlämningsobjekt: den järntida boplatsgropen Hudholmen 1 samt den odaterade gravplatsen
Hudholmen 2. I inventeringen av fornlämningar 2009 lokaliserades fasta fornlämningar från ny tid på Majorsbacken.
De här objekten söder om projektområdet är skyttegravar
på Majorsbacken, troligen från första världskriget.
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Buller i ALT 1 (vindkraftverkets höjd 100 m)

Buller i ALT 3 (vindkraftverkets höjd 100 m)

Skuggeffekter i alternativ 1 (vindkraftverkets höjd 120 m, 5 MW). Zonerna visar
antalet timmar med skuggeffekter per år.

Skuggeffekter i alternativ 3 (vindkraftverkets höjd 100 m, 3 MW). Zonerna visar
antalet timmar med skuggeffekter per år.
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3.2 Buller

3.3 Skuggeffekter

Projektområdet och dess omgivning består huvudsakligen
av jord- och skogsbruksdominerat område. I närheten av
projektområdet, sydost om dess södra del, finns ett marktäktsområde (Storberget) som tidvis ger upphov till buller, speciellt i de södra delarna av projektområdet. I närheten av projektområdet finns inga livligt trafikerade vägar
och 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.
Under byggtiden uppkommer buller främst på grund av
markbyggnadsarbete för vindkraftverkens fundament och
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.
Då vindkraftsparken är i drift påverkar projektet 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. 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.
Ljudet från ett vindkraftverk är mera skönjbart på grund
av att dess periodicitet avviker från bakgrundsbullret.
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.

Vindkraftverk kan ge upphov till skuggeffekter i sin näromgivning, då solen lyser bakom ett vindkraftverks rotorblad
och strålarna riktas mot en viss iakttagelsepunkt. Ett vindkraftverk i drift ger då upphov till ett s.k. blinkande skuggfenomen. Det är subjektivt hur man upplever den blinkande
skuggan; känsliga personer kan tycka att den är störande
medan andra personer inte blir störda av den. Den eventuella störningen beror också på om man bor eller vistas
vid den aktuella iakttagelsepunkten på morgonen, dagen
och kvällen, då fenomenet kan förekomma, eller om det är
fråga om en bostad eller fritidsbostad, en verksamhetslokal
eller ett fabriksområde.
Fenomenet beror på vädret: Vid mulet väder eller om
vindens riktning får rotorns plan att vrida sig så att det står
parallellt med sträckan mellan solen och iakttagelsepunkten, orsakar vindkraftverket inga skuggeffekter. Då det är
vindstilla och vindkraftverket därför inte snurrar förekommer det här fenomenet naturligtvis inte heller. Skuggan når
längst då solen står lågt (morgon och kväll). Då solen går
tillräckligt lågt ned uppkommer inte mera någon enhetlig
skugga. Det här beror på att solstrålarna måste gå en längre
sträcka genom atmosfären, varvid strålningen sprids.
Förekomsten av det här fenomenet kan förutses med
matematiska beräkningsmodeller som har använts i den
här MKB. Resultaten av modellberäkningarna visas nedan.
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3.4 Fågelbestånd
Häckande fågelbestånd

Höstflyttningen

Den planerade vindkraftsparken i Malax placeras i skogsområdet mellan Åminne och Öjna. På grund av skogsbruksåtgärder och kalhyggen är området ställvis tämligen
kargt i fråga om häckande fåglar. Där förekommer främst
tättingarter som är typiska för barr- och blandskog (bl.a.
bofink, lövsångare samt olika mesar och trastar). De största
fågeltätheterna finns speciellt i de grövre granskogsområdena i norra delarna av projektområdet, där skogsfågelarterna också är betydligt mångsidigare än på resten av projektområdet. Jämsides med mera traditionella skogsfågelarter observerades bl.a. flera revir för gransångare, svarthätta och gärdsmyg i de norra delarna av projektområdet.
Gransångare förekommer på hela projektområdet i mycket
stort antal, med undantag av områdena med kalhyggen
och plantskog. Antalet revir på planområdet är över 50. I de
södra delarna gränsar projektområdet till Majorsbackens
bergsområde med blockmarker. Där består trädbeståndet främst av gammal tallskog med stort inslag av stående
döda hålträd som får hackspettar att trivas.

Den viktigaste arten på projektområdet under höstflyttningen är tranan, som har ett viktigt rast- och födoområde på Söderfjärdens vidsträckta meteoritkraterområde norr
om projektområdet. Maximiantalet tranor som rastade på
Söderfjärden hösten 2009 var sammanlagt 7950 individer.
Det totala antalet tranor på området på höstarna är sannolikt betydligt över 10 000 individer. Under flyttningen
utnyttjar tranorna de stigande luftströmmar som uppstår
över markytan, s.k. termiker. Vid Bottniska viken flyttar de
därför främst tydligt över land. För de tranor som flyttar via
Kvarken utgör Söderfjärden en viktig knutpunkt som också styr tranornas flyttning i området. Då höstflyttningen
studerades i samband med vindkraftsprojektet i Malax observerades tämligen få flyttande tranflockar. Därför är det
svårt att utgående från det här materialet tillförlitligt bedöma hur flyttstråken går för de tranor som ger sig i väg från
Söderfjärden. I huvudsak observerades dock att tranflockarna sträckte ganska långt i väster, vilket tyder på att deras
flyttstråk går från Söderfjärden längs strand- och skärgårdsområdet rakt mot Korsnäs.
Höstflyttningen genom området är enligt utredningen
huvudsakligen mera spridd än vårflyttningen. Då höstflyttningen vid projektområdet studerades bestod de flyttande
fåglarna främst av vanliga tättingarter. Dessutom observerades enstaka rovfåglar som i allmänhet har sitt flyttstråk över
landområdena. Rovfåglarnas flyttning i Kvarkenområdet på
hösten är dock i regel mera spridd än på våren. Till exempel
fjällvråken förekommer i stort antal på våren, medan antalet på hösten är betydligt mindre. Havsörnens flyttning vid
Kvarkenområdet fördelas över både hav och land. Speciellt
en del av de fåglar som flyttar över land kan därför antas
flyga också över det planerade vindkraftsområdet. Då havsörnar flyttar över land flyger de dock i allmänhet på mycket
hög höjd.

Vårflyttningen
Den faktor som tydligast styr fågelflyttningen i Malaxområdet
är Bottniska vikens kust. Via den flyttar årligen betydande
mängder av de fågelarter som häckar i Österbotten men
också i norra Lappland och i Ishavsområdet. Av de arter
som följer Bottniska vikens kust flyttar bl.a. gäss, and- och
måsfåglar samt vadare främst över havet. Därför är mängden av dessa arter liten på fastlandssidan på projektområdet. Ett undantag är dock sångsvan och sädgås, som vid
flyttningen inte nödvändigtvis följer stranden utan flyger
tydligare i riktning mot nordost, delvis också över planområdet. De arter som flyttar rikligast genom projektområdet
på våren är speciellt tättingar, ringduvor samt tofsvipor.
Antalet flyttande individer av dessa kan stiga till tusental.
Dessa arters flyttning sker dock inte tydligt längs avgränsade flyttstråk utan fördelas över en tämligen bred front
mellan havskusten och det planerade vindkraftsområdet.
Av rovfåglarna rör sig havsörnar regelbundet på området.
Då vårflyttningen studerades upptäcktes på området sammanlagt 17 havsörnar som tolkas som olika individer. På
projektområdet finns inga rast- eller födoområden som är
viktiga med tanke på flyttfåglarna och som kunde påtagligt öka fåglarnas flygaktivitet på vindkraftverkens område
under vårflyttningen.
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Konsekvenser under byggtiden
Medan vindkraftsparken byggs kommer den mänskliga
aktiviteten 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.

Tranflock på Söderfjärden (foto Jouni Kannonlahti)

Dessa konsekvenser uppskattas därför beröra främst byggområdenas näromgivning. De vanligaste skogsfågelarterna (bl.a. tättingar) har i allmänhet 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. Efter byggskedet minskar
den mänskliga aktiviteten dock på området, vilket också
minskar inverkan på fåglarna.

Konsekvenser under driften
Det planerade projektområdet ligger nära Bottniska vikens kustområde, där betydande flyttfågelstråk finns.
Projektområde ligger dock huvudsakligen på skogsdominerat mineraljordsområde, där det inte finns några tydliga
ledlinjer för fågelflyttningen i närheten, med undantag av
Bottniska vikens strandlinje. Därför fördelas fågelflyttningen genom området ofta över en tämligen bred front mellan strandlinjen och inlandet, vilket minskar det totala antalet individer som flyger över området, varvid risken för kollisioner samtidigt minskar. Eventuella kollisionsrisker kan
uppskattas vara störst speciellt på våren för grågäss, svanar,
ringduvor, skrattmåsar och tofsvipor, vilkas flyttning på våren delvis går genom området.
På hösten är den viktigaste arten tranan, vars flyttning i
hög grad påverkas av samlingsområdet på Söderfjärden.

För tranor påverkas kollisionsrisken också av fågelns stora storlek och dess flygsätt (långsam, kretsande flygstil
som tar hjälp av stigande luftströmmar). Därför anses tranor ofta vara utsatta för risken att kollidera med vindkraftverkens rotorblad. Om man antar att 20 % av tranorna på
Söderfjärden flyttar via det planerade vindkraftsområdet,
kan storleken av kollisionsrisken för tranorna uppskattas
till 4–5 fåglar per år. Jämfört med det häckande beståndets storlek (numera cirka 8 500 par) har denna ökade vuxendödlighet sannolikt ingen påtaglig betydelse för artens
fortbestånd på lång sikt.
Den viktigaste häckande arten på projektområdet när
det gäller inverkan på fågelbeståndet är havsörnen. Kring
dess boträd måste man i projektplaneringen lämna en tillräckligt bred skyddszon för att trygga att havsörnen kan
häcka i fred. Projektet bedöms påverka förutom havsörnen
också främst arter som trivs i grövre och äldre granskogar,
bl.a. tjäder, tretåig hackspett och slaguggla. De här arternas
möjligheter att fortplanta sig påverkas i allmänhet mest av
att skogen blir mera fragmenterad och att förekomsten av
enhetliga skogsområden minskar.
Största delen av de arter som häckar på projektområdet,
med undantag av havsörnen, söker sin föda främst nära
markytan, vilket minskar risken för att de ska kollidera med
vindkraftverken. Till exempel tättingarna och hönsfåglarna flyger under häckningstiden endast sällan ovanför den
höjd där vindkraftverkens rotorblad rör sig (beroende på
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Visualisering från Öjna enligt plan 2. Kraftverkens höjd är 120 m.

tornets höjd som lägst på 60-65 meters höjd). Därför kan
det anses vara osannolikt att de här arterna ska kollidera
med rotorbladen.

3.5 Konsekvenser för klimatet
Elproduktion med vindkraft producerar i driften inte alls
några utsläpp av växthusgaser som bidrar till klimatförändringen. Den mängdmässigt viktigaste växthusgasen är koldioxid (CO2). Med hjälp av vindkraftsparken kan klimatförändringen alltså motverkas, om man med dess hjälp kan
ersätta energikällor som ger upphov till utsläpp av växthusgaser, till exempel fossila bränslen eller torv. I allmänhet kan vindkraften anses ersätta i första hand energiformer med högre produktionskostnader, speciellt kolkondens- eller naturgasbaserad elproduktion, vilka också ofta
har den största inverkan på klimatförändringen.
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 har en vindkraftspark uppskattats produ-
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cera den energimängd som går åt till att bygga den och ta
den ur bruk i genomsnitt inom 4–6 månader, då man förutom den egentliga vindkraftsparken också beaktar de kraftledningar, elstationer och andra konstruktioner som den
behöver. Därefter producerar vindkraftsparken el som kan
anses direkt minska utsläppen av växthusgaser från energiproduktionen.

3.6 Konsekvenser för
naturskyddsområden och hotade arter
Naturskyddsområden
Närmast projektområdet finns Naturaområdet Petalax åmynning (FI0800054) samt Naturaområdet Södra Stadsfjärden–
Söderfjärden–Öjen (FI0800057). Naturaområdet Petalax
åmynning är skyddat som ett område enligt habitat- och
fågeldirektivet (SCI och SPA) och dess totalareal är 543 hektar; därav är 183 hektar landområde och 360 hektar vattenområde. Naturaområdet omfattar Petalax åmynning och de
områden som hör till Öfjärdens skyddsprogram för fågelvatten (LVO100218). Petalax åmynning hör till Finlands viktiga fågelområden (FINIBA 730014). Området vid Öfjärden
ligger cirka en kilometer söder om projektområdet och

Petalax åmynning ligger på cirka 2,9 kilometers avstånd.
Söderfjärden ligger på Vasa stads och Korsholms kommuns område cirka 4 kilometer nordost om projektområdet. Hela Naturaområdets areal är 2 855 hektar och
dess skyddsmotivering är habitatdirektivet (SCI, Sites of
Community Importance) och fågeldirektivet (SPA, Specially
Protected Areas). Den jordbrukmark som används för odling och är i privat ägo på Söderfjärden omfattar 2 300 hektar.

Konsekvenser
De arter som ingår i fågeldirektivets bilaga I och som häckar på Naturaområdet vid Petalax åmynning är främst sådana arter som söker föda antingen på Naturaområdets
strandängar eller i de närbelägna havsvikarna eller längre
ut i öppna havet. Därför kan kollisionsrisken i alla de olika
projektalternativen anses vara så liten att den i praktiken
inte påverkar de i fågeldirektivet nämnda arternas förmåga att leva och fortplanta sig på området. Fågelflyttningen
över projektområdet, som ligger en bit in på fastlandet, fördelas över en bred front mellan strandlinjen och inlandet.
Därför är antalet flyttande fåglar inte stort och kollisionsriskerna blir därför små.
De viktigaste flyttfågelarterna på Söderfjärdens åkerslätt
är tranor, gäss, svanar och fjällpipare. Fjällpiparens kollisionsrisk kan anses vara ytterst liten på grund av dess ringa antal.
Därför blir konsekvenserna för arten också obetydliga. Av
de stora arterna är risken att kollidera med vindkraftverk
störst för tranorna, av vilka en del närmar sig Söderfjärdens
åkerslätt söderifrån och flyttar över projektområdet.

Flygekorrar
Livsmiljöer som lämpar sig för flygekorrar finns främst i norra delen av projektområdet, där det finns grövre granbestånd främst på utdikade kärr. På de här områdena med
grövre granbestånd finns potentiella livsmiljöer för flygekorrar, fastän området på många ställen är fragmenterat
på grund av avverkningar och andelen lövträd är relativt
liten.
I samband med utredningarna år 2008 observerades förekomst av flygekorrar i närheten av två planerade kraftverks förläggningsplatser (kraftverk 3 och 9). I utredningarna år 2009 observerades inga tecken på flygekorrar, men i
de här områdena finns fortsättningsvis livsmiljöer som lämpar sig för flygekorrar. Karakteristiskt för flygekorrens biolo-

gi är att ett område tillfälligt kan vara tomt men blir senare
bebott igen. Den här livsmiljön med gammal skog är typisk
för flygekorre och kan alltså fortfarande vara en del av en
flygekorres revir.
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. Till följd av att människor rör
sig på området och buller förekommer under byggtiden är
det dock möjligt att flygekorrarna kommer att undvika de
delar av sina revir som ligger i byggområdenas omedelbara närhet. Under driften orsakar vindkraftverken buller och
skuggeffekter, som dock inte bedöms påverka flygekorrarnas existensmöjligheter på projektområdet.

Fladdermöss
De arter som med tanke på kraven på livsmiljön mest sannolikt förekommer i Malaxområdet, nordisk fladdermus
samt mustaschfladdermus och Brandts mustaschfladdermus, hör till de arter som trivs främst i skogsmiljö. Enligt utredningen av fågelbeståndet finns det speciellt på figurerna med grövre skog i de norra delarna av projektområdet
samt i områdets södra delar i terrängen vid Majorsbacken
många gamla hålträd samt hackspettshål som kunde lämpa sig för fladdermöss att gömma sig i på dagen samt
eventuellt också som fortplantningsplatser för små fladdermuskolonier. På projektområdet finns förutom hålträd
också flera små byggnadsgrupper samt åkerområden (bl.a.
vid Narne, Bäcksmossen och Öjna) som kan erbjuda fladdermössen potentiella viloområden eller ställen där de kan
gömma sig dagtid. På projektområdet finns däremot sparsamt med vattendrag och våtmarker där fladdermöss ofta
brukar trivas.
De fladdermöss som med tanke på sitt beteende då de
söker föda är mest utsatta för kollisioner med vindkraftverken i Malax vindkraftspark kan bedömas vara nordiska fladdermöss, som eventuellt kan söka föda på området. De jagar oftare än mustaschfladdermöss också på kalhyggen samt ovanför låga plantbestånd. Eftersom nordiska fladdermöss är stora flyger de ofta också betydligt högre och kan 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
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m/s), då mängden insekter, som utgör deras föda, i luften
också enligt observationer ofta är som störst. Under nästan vindstilla sommarnätter, som fladdermössen föredrar,
är vindkraftverkens energiproduktion dock låg, vilket också minskar risken för att fladdermössen ska kollidera med
kraftverken.

3.7 Konsekvenser för ytvattnet och
fiskbeståndet
Planområdet hör till Bottenhavets kustområdes avrinningsområde. De småvatten som finns på planområdet är ett stort antal diken som betjänar skogsbruket
samt Skathagabäcken, som också är känd under namnet
Narnebäcken och som fungerar som dikenas uppsamlingsfåra. Skathagabäcken rinner från Haiknepotten via
Narnesjön till Skathagen i Åminne där den rinner ut i havet.
Gädda, abborre och mört vandrar upp i Narnebäcken på
sin väg mot Haiknepotten, som finns i sydöstra hörnet av
projektområdet, för att leka. Id har också setts leka i bäcken.
Vattnet i Narnebäcken är mycket surt, vilket troligen beror
på utdikning av områdets alunjordar. Få fiskarter kan anpassa sig till sura förhållanden och pH-värdet i bäcken kan
vara tillräckligt lågt för att ta död på fiskynglen. Den lokala sportfiskeklubben har iståndsatt och rensat bäcken och
dess omgivning. Bäcken används aktivt för rekreationsfiske.
Yrkesfiske bedrivs i Malax å och i havsområdet.
Eventuella konsekvenser för ytvattnet uppstår i byggskedet, då byggåtgärderna kan öka den mängd fast substans och näringsämnen som kommer ut i vattendraget. På
de platser där vägar går över Narnebäcken och vindkraftverkens fundament finns i närheten av bäcken kan fastsubstanshalten och vattnets grumlighet i bäcken öka under
byggtiden. Detta kan också kortvarigt påverka fiskbeståndet och fisket, men olägenheten bedöms bli mycket obetydlig och övergående. Den belastning som kommer från
utdikningen till Narnebäcken är mångfalt större, speciellt
under regnrika perioder. Jordmånen på projektområdet
består huvudsakligen av mineraljord, varvid partiklarna av
fast substans är stora och inte särskilt lätt sprids. Därför kan
man anta att endast en mycket liten del av belastningen
av fast substans och näringsämnen som är bundna till den
fasta substansen kommer ut i vattendragen.
Under byggtiden bedöms inga konsekvenser observeras i Malax å bl.a. tack vare tillräckligt långt avstånd.
Narnebäcken rinner inte heller till Malax å.
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3.8 Vegetation
Projektområdets skogar är huvudsakligen moskogar och
torvmoar som används som ekonomiskogar. De största
torvmoarna finns i de norra delarna av projektområdet.
Området är indelat i ett mycket stort antal fastigheter och
största delen av de små skogsfastigheterna används som
ekonomiskog.
De värdefullaste naturobjekten på projektområdet är
små områden med gammelskog samt en askförekomst.
Genom projektområdet rinner Skathagabäcken, som förutom att den är viktig för fiskbeståndet också gör områdets
livsmiljöer mera varierade och utgör även en led längs vilken djur kan sprida sig. Värdefulla naturobjekt i projektområdets näromgivning är bl.a. Öfjärdens glosjö samt Malax
ås mynningsområde.
Största delen av de byggplatser som planerats för vindkraftverk finns i ganska unga, skötta ekonomiskogar. På
grund av skogsbruket har kvalitetsfaktorerna för de flesta
byggplatserna försämrats jämfört med skogar som utvecklats i naturtillstånd.
Då vindkraftsparken byggs kommer en del av projektområdets naturmiljö att förändras till byggd miljö. Avverkningen av träden, utjämningen av marken och
andra åtgärder där kraftverken ska byggas förstör områdenas nuvarande naturmiljö. Förändringen gäller förutom
den areal som behövs för vindkraftverkens fundament också de markområden som behövs för att bygga servicevägar och kraftledning. Förutom de direkta konsekvenserna
för byggområdena medför byggandet av vindkraftsparken, liksom annat byggande, också att livsmiljöerna splittras. Splittringen innebär att den enhetliga naturmiljön blir
sönderskuren till fristående holmar som inte står i förbindelse med varandra.

3.9
Konsekvenser för människornas
levnadsförhållanden och trivsel
Projektområdet består huvudsakligen av obebyggt skogsområde. Vid projektområdets västra kant har bygglov för
en bilverkstad och ett hus för fast bosättning beviljats. I
närheten av projektområdet finns rikligt med bosättning
och vid dess västra gräns finns byn Öjna samt vid östra och
södra gränsen ett par bostadsbyggnader. Den fasta bosättningen är koncentrerad till norra och östra sidan intill ådalen och Strandvägen. I närheten av projektområdet finns
också rikligt med fritidsbosättning som är koncentrerad
speciellt till havsstranden, skärgården samt stränderna av
Majorsträsket.

Kokonaisnäkemys Maalahden tuulivoimapuistosta
Helhetsuppfattning om Malax vindkraftspark
%

0

10

Tuulivoimapuisto on lähialueelle ja koko Suomelle
tärkeä ja tarpeellinen / Vindkraftspark är viktig och
nödvändig för närområdet och hela Finland

9

Edut ovat selvästi suuremmat kuin siitä mahdollisesti
aiheutuvat haitat / Fördelarna är betydligt större än de
eventuella nackdelarna

9
9

20
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Jag kan inte ta ställning

13
12

9

Haitat ovat selvästi suuremmat kuin siitä mahdollisesti
aiheutuvat edut / Nackdelarna är betydligt större än de
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haitallinen ja tarpeeton / Vindkraftspark är skadlig och
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3

5

8

19

18

28
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Tuulivoimapuistoon liittyy kielteisiäkin puolia, mutta
enemmän myönteisiä kuin kielteisiä / Även om det finns
negativa sidor tycker jag att det finns fler positiva än
negativa sidor

Tuulivoimapuistoon liittyy myönteisiäkin puolia, mutta
enemmän kielteisiä kuin myönteisiä / Även om det finns
positiva sidor tycker jag att det finns fler negativa än
positiva sidor

30

25

30

11

1 km etäisyydellä asuvat /1 km från projektet boende (N= 47)
2 km etäisyydellä asuvat / 2 km från projektet boende (N= 65)
3 km etäisyydellä asuvat / 3 km från projektet boende (N= 96)
4 km etäisyydellä asuvat / 4 km från projektet boende (N=124)
Kaikki vastaajat / alla (N=299)

På projektområdet finns en cykelled samt en riktgivande placering av en friluftsled i anslutning till Åminne-Öjna
skogsväg. Rekreationsobjekt i närheten av projektområdet
är bl.a. ett rekreationsområde samt fiske- och gästhamnarna i Åminne. Skogarna på projektområdet erbjuder närområdets invånare möjligheter till rekreation bland annat i
form av bär- och svampplockning, orientering och jakt.
Största delen (71 %) av dem som besvarade invånarenkäten i Malax är positivt inställda till projektet; fördelarna av
vindkraftsparken anses vara större än nackdelarna. På motsvarande sätt anser största delen (81 %) av de svarande att
konsekvenserna av att projektet genomförs är positivare än
om det inte genomförs. Inställningen till vindkraftsprojektet påverkas dock i hög grad av var de svarande bor eller
tillbringar sin semester; ju närmare projektområdet de bor,
desto mer negativ inställning har de till projektet.
De som besvarade invånarenkäten ansåg att projektet
att bygga en vindkraftspark skulle medföra negativa kon-

sekvenser för fågelbeståndet, landskapet och boendetrivseln, som anses vara viktigast. Projektet bedömdes ha positiv inverkan på frågor i anslutning till ekonomi och näringsliv såsom kommunens image och ekonomi, sysselsättningen, klimatförändringen samt energipriset.
De positiva konsekvenserna av vindkraften gäller närmast samhället, medan de negativa konsekvenserna
främst upplevs på individuell nivå i projektets närmiljö.
Vindkraftverken försämrar boendetrivseln och rekreationsanvändningen av området för dem som bor inom det område där buller eller skuggeffekter förekommer eller där
kraftverken syns och dem som störs av vindkraftverkens
ljud, skuggeffekter eller närhet. Antalet som drabbas av
olägenheterna stiger om kraftverkens storlek och effekt
ökar. Vindkraftverk som syns i landskapet kan störa vissa
som bor inom synhåll samt sådana som tillbringar sin semester på området eller idkar friluftsliv för rekreation även
längre bort.
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Fastigheter och byggnader på projektområdet och i dess närhet.
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3.10 Vindkraftsparken och
allemansrätten

Därför kommer deras hindrande inverkan på älgarnas rörelser sannolikt att bli mycket liten.

Med allemansrätten avses att alla som vistas i Finland har
möjlighet att utnyttja naturen, oberoende vem som äger
området. Allmän praxis är att man får röra sig och samla naturens håvor i skog som någon annan äger. Allemansrätten
är landets sed som är allmänt accepterad och baserad på
olika lagar. Med stöd av allemansrätten får man röra sig till
fots, på skidor eller med cykel i naturen, dock inte på gårdsplaner och åkrar. Det är också tillåtet att bl.a. tälta (avståndet till bosättningen måste beaktas), köra med båt, simma,
meta och pilka.
Medan vindkraftsparken byggs måste möjligheterna att
röra sig fritt i den omedelbara närheten av byggområdena av säkerhetsskäl begränsas. Begränsningarna gäller i tur
och ordning endast de delar av projektområdet där byggarbete pågår. Då vindkraftsparken är färdig kan man röra
sig där som förut. Begränsningarna i möjligheterna att röra
sig på området upphör efter avslutat byggarbete. Området
kan användas inom ramen för allemansrätten precis som
förut efter att vindkraftsparken blivit färdig.

3.12 Konsekvenser för markanvändning
och planläggning

3.11

Konsekvenser för jakten

Som jaktområde motsvarar projektområdet för Malax vindkraftspark lokal medelnivå. Älgstammen är till storleken
normal och på projektområdet förekommer också rådjur
och vitsvanshjort. På projektområdet fälls årligen cirka 5–6
älgar. Antalet fällda vitsvanshjortar och rådjur är cirka 6 av
vardera per år.
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.
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. De servicevägar som ska byggas i anslutning till vindkraftsparken motsvarar till storleken skogsbilvägar. Trafiken på dessa vägar blir i regel inte särskilt stor.

Projektområdet ligger huvudsakligen på området mellan
Strandvägen (lv 673) och havsstranden söder om Malax å.
Avståndet från projektområdet till Malax kommuncentrum
är som minst cirka 2,5 kilometer. Största delen av projektområdet är obebyggt skogsområde. Terrängen sluttar mot
havsområdet i väster och Malax ådal i norr.
I närheten av projektområdet finns rikligt med bosättning. Den fasta bosättningen i närheten av projektområdet
är främst koncentrerad till byn Öjna väster om projektområdet samt nära strandlinjen, längs Tuvasvägen, som finns
norr om projektområdet längs ådalen, samt i öster längs
Strandvägen. I den västra delen av projektområdet har nyligen bygglov beviljats för ett hus för fast bosättning och
en bilverkstad. I projektområdets mellersta del finns dessutom en svingård. I projektområdets omedelbara närhet i
byn Narne finns två bostadsbyggnader och ett köttrökeri.
Söder om projektområdet vid stränderna av Majorsträsket
finns också fritidsbosättning.
Projektområdets markområden ägs av privatpersoner.
Den projektansvariga har ingått arrendeavtal för markområden på de fastigheter där vindkraftverken enligt planerna ska byggas. Även markområdena i projektområdets närhet ägs av privatpersoner. Projektområdet är splittrat på ett
stort antal markägare.
Vindkraften har inte behandlats i gällande regionplan
för Vasa kustregion. I Österbottens landskapsplan, som nu
är inlämnad för att fastställas, har inte heller byggande av
vindkraftverk i inlandet undersökts. I regionplanen och
landskapsplanen har ingen annan markanvändning eller
områdesreserveringar som kunde förhindra det här projektet anvisats för projektområdet. Enligt anvisningar från
Miljöministeriet, då vindkraftsbyggen inte har behandlats
i landskapsplanen, kan man i princip arbeta vidare med
kommunplaner. För att genomföra projektet finns två alternativ, antingen 1) delgeneralplan och dessutom detaljplan, eller 2) avgöranden om planeringsbehov. Malax kommunstyrelse beslöt 22.2.2010 att området på Sidlandet ska
planläggas.
I närheten av vindkraftverken begränsas möjligheterna
att bygga hus för fast bosättning och fritidshus av bl.a. buller och blinkande effekter från kraftverken. Kraftverken, ser-
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vicevägarna och konstruktionerna för energiöverföringen
kräver områdesreserveringar. Reserveringarna sker på områden som nu används för jord- och skogsbruk. De nuvarande privata vägarna och skogsvägarna iståndsätts och
nya behövliga servicevägar byggs.
Om projektet genomförs kommer det inte att ha någon avsevärd inverkan på samhällsstrukturen. För elöverföringen utnyttjas den 110 kV kraftledning Närpes–Vasklot
som går genom projektområdet. Projektområdet kommer
fortsättningsvis att ha jord- och skogsbruk som huvudanvändning och då projektet genomförs kräver det inga nya
bostads-, arbetsplats- eller industriområden som splittrar
samhällsstrukturen.

3.13

Näringsliv

Konsekvenser för sysselsättningen
Vasaregionen är ett av Finlands företagstätaste områden.
Genom att spetsföretagen har varit framgångsrika har det
uppkommit ett företagsnätverk som ger sysselsättning
över hela regionen. Största delen av företagen i detta nätverk har verksamhet inom energiteknologi. Till det största
energiklustret i Norden hör utöver företagen i energiteknologibranschen också stödorganisationer som betjänar
företagen.
EWEA (European Wind Energy Association) har beräknat att byggandet av en vindkraftspark i Europa sysselsätter i genomsnitt 15 personer per byggd megawatt. Det här
antalet fördelas så att tillverkningen av kraftverk och deras
komponenter sysselsätter cirka 12,5 personer och byggandet 1,2 personer per megawatt. Då de här talen används
i en beräkning för Sidlandet i Malax kan man konstatera
att byggandet av vindkraftsparken kommer att sysselsätta 900–2100 personer i tillverkning av vindkraftverken och
80–170 personer i arbetet med att bygga vindkraftsparken.
I driften uppskattas vindkraftsparken sysselsätta i genomsnitt 0,4 personer per installerad megawatt.
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Kontaktuppgifter

Projektansvarig: 		
EPV Vindkraft Ab
Postadress: 		Frilundsvägen 7, 65170 Vasa
Kontaktpersoner: 		Tomi Mäkipelto, tel. 050 370 4092
				
förnamn.efternamn@epvtuulivoima.fi
Kontaktmyndighet:		
Södra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral
				
(tid. Västra Finlands miljöcentral)
				Ansvarsområdet för miljö och naturresurser
Postadress: 		
Miljöhuset, PB 262, 65101 Vasa
Kontaktpersoner:		Riitta Kankaanpää-Waltermann, tel. 0400 809 335
				
förnamn.efternamn@ely-keskus.fi
MKB-konsult:		
Ramboll Finland Oy
Postadress:		Terveystie 2, 15870 Hollola
Kontaktpersoner:		Joonas Hokkanen, tel. 0400 355 260
				
Matti Kautto, tel. 0400 493 709
				
förnamn.efternamn@ramboll.fi

Projektansvarig
EPV Vindkraft Ab

MKB-konsult
Ramboll Finland Oy

