VINDIN AB OY
FCG DESIGN OCH PLANERING AB

KALAX VINDKRAFTPARK
MKB-PROGRAM

40 (94)

Bild 9.3. Jordmånen i projektområdet och näromgivningen (GTK 2013b). Byggteknisk klassificering: mörk röd = berghäll, röd = bergområde, ljus brun = blandade fraktioner av sten, huvudskaliga fraktionen har ej bestämts, mörk grå =
gyttja, ljus grå = torv, violett = finkornig jordart, grön = grovkornig jordart.
Kuva 9.3. Maaperä hankealueella ja sen läheisyydessä (GTK 2013b). Rakennustekninen luokittelu: tummin punainen = kalliopaljastuma, punainen = kalliomaa, vaaleanruskea = sekalajitteinen, päälajitetta ei selvitetty, tumman harmaa
= lieju, vaaleanharmaa = turve, violetti = hienojakoinen maalaji, vihreä = karkearakeinen maalaji.

Topografi
Terrängen på projektområdet är något högre än på de närliggande områdena.
Höjdförhållandena på projektområdet varierar mellan 5 – 30 meter över havet
och de låglänta områdena finns i projektområdets sydvästliga delar. Markytan är
ställvis högre i projektområdets nordväster och nordöstra delar.
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Bild 9.4. Markytans höjdförhållanden på projektområdet.
Kuva 9.4. Maanpinnan korkeussuhteet hankealueella.

9.5 Konsekvenser för yt- och grundvatten
9.5.1 Konsekvensmekanismer
I anslutning till byggandet av vindkraftverkens fundament, vägar och jordkablar
kan indirekta olägenheter för ytvattnen förorsakas i närliggande områden. Avlägsnandet av ytjorden under byggarbetet ökar tillfälligt erosionen av den
schaktade jorden, vilket kan öka avrinningen och sedimentbelastningen i vattendragen.
Eftersom det inte finns grundvattenområden på projektområdet eller i dess närhet, är det sannolikt att vindkraftsparkens konsekvenser för grundvattenområden är lindriga.
9.5.2 Utgångsdata och metoder
Vindkraftsparkens konsekvenser för yt- och grundvattnet utvärderas av experter
utifrån kartmaterial och uppgifter som fås från miljöförvaltningens miljöinformationssystem (miljöförvaltningens karttjänst Hertta 2013). Ytvattnet i projektområdet granskas dessutom i samband med naturutredningen i området. Kartläggningen av källorna görs i samband med utredningen av befintliga uppgifter
om grundvattnet, terrängbesöket och naturutredningen.
I samband med terrängbesök och naturutredningen utreds mera noggrant ifall
på området finns småvatten som är värdefulla i naturvårdshänseende eller ur
fiskeriekonomisk synpunkt eller småvatten som är skyddade med stöd av vattenlagen.
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Det material som används i vindkraftverkens konstruktioner innehåller inga
skadliga komponenter som löser sig i vatten, och för deras del utförs ingen
granskning. Riskerna i anslutning till bränslen och eventuella andra kemikalier
som används på arbetsmaskinerna bedöms separat i avsnittet om miljörisker.
Eftersom själva vindkraftsparken dessutom i sin helhet ligger på ett obebyggt
område, är det inte sannolikt att det finns hushållsvattenbrunnar i vindparksområdet eller inom projektets konsekvensområde. Kartläggning av hushållsvattenbrunnar kan eventuellt utföras i ett senare skede, om detta anses nödvändigt.
Konsekvenserna för yt- och grundvattnet bedöms av planerare, FM Satu Taskinen från FCG Design och planering Ab.
9.5.3 Nuläge
Ytvatten
Projektområdet hör huvudsakligen till huvudavrinningsområdet för Bottenhavets
kustområde. Enligt nuvarande kännedom finns inga kända småvatten som är
värdefulla i naturvårdshänseende eller ur fiskeriekonomisk synpunkt på projektområdet. Fågelmossen som är belägen i projektområdets nordvästliga del är ett
småvatten skyddat med stöd av vattenlagen (under 1 ha). Inga kraftverk eller
servicevägar har placerats på området.
I den södra delen av Kalax projektområde finns en liten sjö, Lillträsket, vars
areal är cirka sex hektar. Dessutom finns det två små dammar i Pålåsen i projektområdets nordvästliga delar. Ytterligare finns det en liten damm norr om
Fågelmossen också belägen i projektområdets nordvästliga delar.
Största delen av ytvattnet i Kalax projektområde rinner till Långbrobäcken i syd
och Söcklidbäcken i sydost. I projektområdets västligaste delar i Storträsket
rinner ytvattnet genom åkerlandskapet i ett dike mot Nämpnäs. Ytvattnet i projektområdets norra delar rinner mot norr och nordväst och slutligen till Lidån
och i projektområdets nordöstligaste delar mot syd via Skettliddiket som förenas
med Storbäcken.
Närpes å ligger öst om Kalax projektområde som närmast på något över en
kilometers avstånd. Närpes å utmynnar i en sötvattendamm anlagd för skogsindustrins behov i Kaskö. (MTK 2013)
Grundvatten
I projektområdet eller i dess närhet finns inga grundvattenområden (OIVA
2013). Lilla Vargbergets grundvattenområde är belägen som närmast på cirka
sju kilometers avstånd i öst. I projektområdet finns inga brunnar, vattentäkter
eller observationsrör för grundvatten (Hertta 2013).
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10 LEVANDE MILJÖN
10.1 Konsekvenser för vegetationen
10.1.1 Konsekvensmekanismer
Vindkraftsprojektets väsentligaste konsekvenser för vegetationen uppstår under
anläggningsskedet då skog och övrig växtlighet avlägsnas vid vindkraftsparkens
byggplatser. Beroende på olika växtarters och naturtypers känslighet för slitage
förorsakar anläggningen förändringar också i områden i närheten av byggplatserna. Konsekvensernas betydelse beror väsentligen på värdet och representativiten hos de arter och naturtyper som avlägsnas.
Mellan de byggplatser som förblir trädfria och omgivande skog uppstår en kanteffektzon. Kanteffektområdet är för florans del några meter eller högst 10–15
meter brett.
Byggandet av servicevägar och vindkraftverkens fundament kan även orsaka lokala förändringar i projektområdets vattenhushållning, varvid den packning av
jordlagren och de förändringar i ytavrinningen som byggandet orsakar även kan
påverka naturtyper som ligger i den omedelbara närheten av byggområdena.
10.1.2 Utgångsdata och metoder
Utgångsdata om vegetationen i projektområdet samlas in från Corine, miljöförvaltningens databas över arter samt genom att granska projektområdets topografi och andra egenskaper med hjälp av grundkartor och flygbilder.
Växtligheten och naturtyperna inventerades i juni och september 2013 under totalt fem dagar i terrängen. Med stöd av bakgrundsuppgifterna och analysen av
kart- och flygbilderna inriktades inventeringen på utvalda objekt samt på områdena för vindkraftsparken. Vid terränginventeringarna koncentrerar man sig på
att lokalisera följande objekt som är betydande för naturens mångfald:







Naturtyper som ska skyddas med stöd av naturvårdslagen (NVL 29 §)
Viktiga livsmiljöer i enlighet med skogslagen (SkogsL 10 §)
Naturtyper i enlighet med vattenlagen (VattenL 11 §)
Förekomsten av arter som åtnjuter särskilt skydd (NVL 47 §, NVF 21 §)
Övriga förekomster av värdefulla arter (hotade och regionalt betydande)
Regionalt och lokalt representativa naturobjekt (bl.a. naturtyper i traditionsmiljöer, objekt med gammal skog, geologiskt värdefulla formationer,
skogar i naturtillstånd och odikade myrmarker)
 De värdefullaste naturobjekten enligt klassificering av hotade naturtyper
 Värdefulla livsmiljöer för fåglar och viltarter
Utifrån inventeringen av växtligheten och naturtyperna uppgörs en översiktlig
beskrivning av växtligheten i området. Beskrivningen omfattar t.ex. växtplatstyperna för skogarna i byggområdet och deras behandlingsgrad. Växtarterna beskrivs mer ingående för de objekt som betyder mest för naturens mångfald,
t.ex. för närliggande myrar, rikkärr eller frodiga kärr samt för vindkraftverkens
byggplatser och servicevägar.
Den person som utför terränginventeringen är kompetent att observera alla naturtyper, växtarter, djurarter och häckande fågelarter, vilket innebär att den
sammantagna satsningen på terrängarbetet ger det mest heltäckande underla-
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get som kan användas vid bedömningen. Vid konsekvensbedömningen bedöms
huruvida projektet försämrar bevarandet av värdefulla växtlighets- och naturobjekt i projektområdet eller i dess närhet.
Konsekvenserna för vegetationen bedöms av projektchef, FM Marja Nuottajärvi
från FCG Design och planering Ab
10.1.3 Nuläge
Kalax projektområde är beläget i den sydboreala vegetationszonen på den Österbottniska kusten (OIVA 2013). Österbotten ligger nästan helt i den sydboreala vegetationszonen, som sträcker sig längs med kusten från södra Finland
som en 20–30 kilometer bred remsa. I sydboreala zonen når många sydliga
växtarter sin nordgräns (Österbottens förbund 2011).
På grund av skogsbruk är skogen i projektområdet huvudsakligen inte i naturtillstånd och därför befinner sig de flesta skogsområden i så kallat övergångstadium. På området finns sålunda i varierande grad kalhyggen, busksnår, ung och
något äldre skog. Dominerande skogstyperna i projektområdet är blandskog och
barrskog. (Bild 10.1) Trädbestånden i blandskogarna består storligen av tall,
gran och björk. Naturtypen i de områden där vindkraftverken, vägarna och
jordkablarna har planerats består huvudsakligen av unga ekonomiskogar. Ställvis förekommer myrartade sänkor och klippområden i projektområdet. Största
delen av myrarna har dikats ut. Outdikade större mossområden i naturtillstånd
finns i projektområdets nordliga delar i Nixmossen och Fågelmossen (Bild 10.2).
På dessa områden har inga kraftverk eller servicevägar planerats. Det finns få
småskaliga åkerområden på projektområdet men vid projektområdets östliga
gräns finns Närpes ådals enhetliga och vida odlingsmarker. Större odlingsmarker finns ytterligare vid projektområdets norra gräns i Nixmossen och vid projektområdets västliga delar i Skatabacken (Corine 2006 & MML 2013). Det bör
observeras att Corinedata är en generalisering av markanvändningen och t.ex.
nyligen utförda skogsavverkningar kan orsaka avvikelser mellan uppgifterna i
Corinedatat och den verkliga situationen.
Inga hotade eller nära hotade arter observerats i projektområdet (UHEX).
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Bild 10.1. Vegetation och övrig markanvändning enligt Corine 2006 i projektområdet och i dess närhet. Det bör observeras att Corine-datat är en grov generalisering av markanvändning.
Kuva 10.1. Kasvillisuus ja muu maankäyttö hankealueella ja sen läheisyydessä
Corine 2006 mukaan. Huomioitavaa on, että Corine-aineisto on yleistys maankäytöstä ja maanpinnasta.
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Bild 10.2. Projektområdet är i huvudsak belägen på unga ekonomiskogar.
Kuva 10.2. Hankealue sijoittuu pääsääntöisesti nuoreen talousmetsään.

10.2 Konsekvenser för fågelbeståndet
10.2.1 Konsekvensmekanismer
Vindkraftsprojektets konsekvenser för fågelfaunan kan indelas i konsekvenser
under anläggningstiden och konsekvenser under driften av kraftverken. Byggandet av kraftverk, servicevägar och kraftledningar splittrar fåglarnas livsmiljö
och kan även bryta ekologiska korridorer. Buller och andra störningar under anläggningstiden kan tillfälligt försämra häckningsresultaten för fåglar som häckar
i projektområdet.
Konsekvenserna under den tid vindkraftsparken är i drift gäller både arter som
häckar i näromgivningen och arter som flyttar genom projektområdet. De potentiellt mest betydande konsekvenserna för fåglarna är kollisioner med kraftverk och kraftledningar samt störningar orsakade av vindkraftverken.
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Om en fågel kolliderar med konstruktionerna i ett kraftverk kan den skadas eller
dö. Risken för fågelkollisioner påverkas bland annat av kraftverkets läge samt
av fågelpopulationens storlek och artsammansättning. Det är särskilt stora fåglar som utsätts för kollisionsrisk, såsom tranor, gäss, svanar, stora rovfåglar,
sjöfåglar och måsfåglar. Kollisionernas effekter på populationsnivå beror på hur
vanlig arten är samt på populationens storlek och artens livscykel. Konsekvenserna är störst för långlivade och sällsynta arter som förökas långsamt, som exempelvis havsörnen.
De visuella störningarna och bullret från vindkraftverken kan skrämma bort fåglar som förekommer i projektområdet eller dess närområden. Det finns stora
skillnader i de olika arternas känslighet för störningar. Enligt undersökningar
kan framför allt fåglar som äter, flyttar och övervintrar helt undvika vindkraftområdet. Det kan även ske förändringar i fåglarnas typiska flyttrutter om de befinner sig i den omedelbara närheten av projektområdet. Generellt har det maximala avståndet för störningseffekter orsakade av vindkraftverk i litteraturen
uppgetts vara cirka 500 meter, utanför vilket inga betydande störningseffekter
borde förekomma förutom i undantagsfall. Till havs når störningseffekterna över
ett större område än på land.
10.2.2 Utgångsdata och metoder
För att få ett tillräckligt underlag för konsekvensbedömningen utreds fågelbeståndets nuläge i projektområdet. Som utgångsmaterial används befintliga uppgifter från öppna databaser och lokala personer med god kunskap om fågelbeståndet i området. Dessutom har utnyttjas den lokala ornitologiska föreningens
(Suupohjan lintutieteellinen yhdistys r.y.) publikationer, samt uppgifter från
ringmärkningsbyrån. Även miljöförvaltningens databas över arter, Ringmärkningsbyrån vid Helsingfors universitet och Södra Österbottens ELY-central används som informationskällor. Det befintliga materialet har kompletterats med
fältutredningar av flytt- och häckande fåglar.
Uppföljning av höstflyttningen
Fåglarnas höstflyttning uppföljdes av två personer i september-oktober 2012
under sammanlagt 14 observationsdagar. Totalt observerades fåglarna i sammanlagt 90 timmar. Flyttningen observerades från åkrarna i Nixmossen och i
Lappnäset. Vid uppföljningen antecknades arterna, antalet individer, avståndet
och riktningen för passerande fåglar samt flyghöjderna för de fåglar som flyttar
genom projektområdet.
Resultaten av uppföljningen av flyttningen bedöms ge tillräcklig information av
det fågelbestånd som flyttar genom projektområdet, av de olika arternas huvudsakliga flyttningsrutter och av förhållandena mellan antalet individer.
Uppföljningen av fåglarnas höstflyttning utfördes av Harry Lillandt och Turo Tuomikoski från Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys ry.
Uppföljning av vårflyttningen
Fåglarnas vårflyttning utreddes av två personer i mars-maj 2013 i sammanlagt
150 timmar. Flyttningen observerades från åkrarna i Nixmossen och i Lappnäset. Observationerna utfördes bland annat vid flyttningstoppen för fjällvråkar,
andra rovfåglar, svanar, tranor och gäss (april – maj). Tidpunkten för karteringen av vårflyttande fåglar täcker väl in tidpunkten för huvudflyttningen av de
flesta fågelarter.
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Uppföljningen av fåglarnas vårflyttning utfördes av Harry Lillandt och Turo Tuomikoski från Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys ry.
Utredning av det häckande fågelbeståndet
Det häckande fågelbeståndet utreddes genom linje-, punkt- och kartläggningstaxering (Koskimies & Väisänen 1988), vilket ger en översiktlig bild av de fågelarter som förekommer i projektområdet och om storleksförhållandet mellan de
olika arternas populationer.
I karteringen användes två taxeringslinjer som är cirka sex kilometer långa.
Taxeringen utfördes i juni under fåglarnas bästa sångtid tidigt på morgonen,
varvid taxeraren gick längs taxeringslinjen. Fåglar som observerades i det
50 meter breda huvudstråket, och i hjälpstråket utanför detta, antecknades.
Dessutom utfördes punkttaxeringar på förläggningsplatsen för varje kraftverk,
varvid man i fem minuters tid observerar de fåglar som förekommer i kraftverksområdets närmiljö. Vid punkttaxering antecknas även fågelindivider som
observerats på lederna mellan kraftverken.
Målet var att i terrängen särskilt lokalisera biotoperna för hotade och sällsynta
arter samt biotoperna för de arter som upptas i bilaga I till fågeldirektivet. Under sommaren observeras även rörelser av fåglar som häckar i området och
eventuella häckande fåglar som flyger över projektområdet på födosök. För
kartläggning av det häckande fågelbeståndet används 10 arbetsdagar, sammanlagt över 75 timmar. Terrängarbetet utfördes i maj-juni 2013. Ytterligare karterades rovfåglar i juni-juli 2013.
Kartläggningen av det häckande fågelbeståndet utfördes av Harry Lillandt och
Turo Tuomikoski från Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys ry.
Vid bedömningen av betydelsen av konsekvenserna för fåglarna strävar man efter att bedöma i vilken fysisk och tidsmässig omfattning projektet kan påverka
olika arter. Därefter bedöms artbeståndens nuläge och värde ifrån naturskyddets synvinkel. Mer betonat granskas möjliga störningar för fridlysta fåglar som
upptagits i 39 § i naturvårdslagen. Vid bedömningen utnyttjas internationella
och nationella undersökningar om vindkraftens konsekvenser för fåglarna. I arbetet tar man särskilt hänsyn till skyddade och hotade arter, rovfågelsarter
samt arterna i bilaga I till EU:s fågeldirektiv. Dessutom bedöms projektets konsekvenser för de olika arternas livsmiljöer.
Konsekvenserna för fåglarna bedöms av biolog, FM Paavo Sallinen från FCG Design och planering Ab.
10.2.3 Nuläge
Häckningsfåglar
Projektområdet karaktäriseras av vidsträckta ekonomiskogar, vars häckande fågelbestånd inte från tidigare har utretts i någon stor skala. Enligt Finlands tredje
fågelatlas är miljön typisk för Suupohja-området och karaktäriseras av myrar
och skogar med ett tämligen mångsidigt fågelbestånd (Valkama m.fl. 2011).
En noggrannare utredning (2009) av häckningsfåglar har utförts på området för
EPV Vindkraft Ab:s vindkraftpark i Norrskogen, vilken som närmast ligger strax
norr om projektområdet. I det vidsträckta vindkraftparkområdet i Norrskogen,
som präglas av skogsbruk, var den genomsnittliga fågeltätheten vid linjetaxe-
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ringssträckräkningarna cirka 259 par/km2 och enligt punkttaxeringarna 234
par/km2 (Lehtola 2010). Partätheten på området var något högre än den genomsnittliga fågeltätheten i Södra Österbotten (cirka 200 par/km2) (bl.a. Väisänen m.fl. 1998).
Enligt Finlands tredje fågelatlas (Valkama m.fl. 2011) är projektområdet beläget
till största delen i rutan 694:320, Närpiö Nämpnäs, som har 82 kända häckande
fågelarter, 34 sannolikt häckande arter och 9 potentiellt häckande arter – sammanlagt 125 arter. Projektområdets norra delar är belägna i södra delen av rutan 695:320, Närpiö Norrnäs, som har 85 kända häckande fågelarter, 36 sannolikt häckande arter och 7 potentiellt häckande arter – sammanlagt 128 arter.
Suupohja-områdets stora och ödelika skogsområden hör till den i södra Finland
ovanliga lavskrikans (Perisoreus infaustus) utbredningsområde (Valkama m.fl.
2011). Artens populationer har dock minskat tydligt på området under de senaste åren, närmast på grund av förändringar i skogarnas struktur (Lillandt
2009). De dikade torvmarkerna erbjuder å sin sida en livsmiljö för olika hönsfågelarter, såsom orre (Tetrao tetrix).
Enligt uppgifter från Ringmärkningsbyrån häckade Sparvuggla (Glaucidium passerinum) år 2009 i den mittersta delen av Kalax projektområde, sydväster om
Harsmossen. Dessutom häckade bivråk (Pernis apivorus) år 2011 på samma
område. Sparvuggla häckade som närmast på strax under 200 meters avstånd
och bivråk som närmast på 300 meter avstånd från det planerade kraftverket nr
21. Ytterligare har berguv (Bubo bubo) år 2005 häckat vid Kalax projektområdets sydostliga gräns, cirka 300 meter norr om kraftverk nr. 17 och år 2009 vid
Kalax projektområdets västliga gräns i Skatabacken på cirka 300 meters avstånd från det planerade kraftverket nr 16. Dessutom häckade två berguvar år
2009 och 2010 vid projektområdets östliga gräns som närmast på 250-350 meters avstånd från de närmaste turbinerna nr. 23 och nr. 30. En berguv har
häckat åren 2005, 2006 och 2008 vid projektområdets östliga gräns i Åkergård.
Avståndet till närmaste turbin nr 7 från bona är 500-600 meter. Arterna hör till
rovfåglar som nämns i bilaga I till Europeiska unionens fågeldirektiv (Rådets direktiv 79/409/EEG).
Ytterligare har enligt ringmärkningsbyrån rovfågelarterna pärluggla (Aegolius
funereus) och jorduggla (Asio flammeus), som nämns i bilaga I till Europeiska
unionens fågeldirektiv (Rådets direktiv 79/409/EEG) häckat norr om projektområdet.
Övriga fågelarter som enligt ringmärkningsbyrån häckat strax innanför projektområdet och som ingår i bilaga I till fågeldirektivet är trana (Grus grus). År
2005 häckade trana i projektområdets sydligaste delar vid Långbrobäcken.
Spillkråka (Dryocopus martius) häckade år 2010 strax utanför projektområdet i
Eide.
Fiskgjuse (Pandion haliaetus) har klassificerats som en hänsynskrävande art
(NT) och ingår i fågeldirektivens (79/409/ETY) bilaga I. Enligt Helsingfors universitets ringmärkningsbyråns fågeldata (2012) för fiskgjuse har det år 2010
funnits två aktiva fiksgjusebon på Kalax projektområde. Bona fanns i projektområdets norra del i Nixmossen. De övriga närmaste fisgjusebona finns som
närmast på 2,5 kilometers avstånd söder om Kalax vid Österfjärden och norr om
projektområdet på cirka 4,5 kilometers avstånd mellan Rangsby och Ängsby
byar.
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Havsörnen (Haliaetus albicilla) är Finlands största rovfågel. Havsörnen har klassificerats som en sårbar art (VU), särskilt skyddad (NVL 22 §) och fridlyst (NVL
19§) djurart. Havsörnen ingår också i fågeldirektivens (79/409/ETY) bilaga I.
Det är förbjudet att förstöra eller underminera för havsörnen viktiga förekomstställen vilket skulle kunna hota artens förekomst (NVL 47§). Havsörnen häckar i
Finland främst vid kusten och i skärgården. Inom de närmaste åren har havsörnen också häckat i inlandet. I planeringen av vindkraft bör tas i beaktande
havsörnens skydd och speciella åtgärder för utredningar av havsörn uppstår då
vindkraftverk är belägna på cirka två kilometers avstånd från havsörnens häckningsplatser. Enligt ringmärkningsbyråns fågeldata (2012) har det häckat flera
havsörnar inom en radie på tio kilometer från projektområdet. Bona har hittats
nära kusten. Den närmaste kända havsörnens bo fanns som närmast på över
2,5 kilometer väster om Kalax projektområde vid Brännsträsket. Avståndet från
bon till närmaste planerade kraftverk (nr 14) är cirka 3,5 kilometer. Bon var aktiv år 2007 och fanns i en asp. Dessutom har det häckat havsörnar på 5 - 6
kilometers avstånd sydväster om Kalax i omgivningen runt Kilbergen. I området
hittades tre bon vilka var aktiva åren 1983, 1994 och 2007. I Storskatan mera
sydväster från Kilbergen fanns ytterligare år 2007 ett aktivt bo. Bon var belägen
på cirka sju kilometers avstånd från Kalax projektområde. Ytterligare hittades
ett havsörnsbo i Boskogen år 2010 på cirka sju kilometers avstånd söder från
Kalax projektområde. Dessutom har det häckat havsörnar väster om projektområdet som närmast på cirka åtta kilometers avstånd. På ön har funnits åtta bon
vilka har varit aktiva relativt länge sedan åren 1974-1996. Enligt havsörnsgruppen finns det oklarhet var befintliga bon finns och det är sannolikt att många
bon har ännu inte lokaliserats i Närpes-Korsnäs trakten.
En noggrannare beskrivning av fågelfauna kommer att utarbetas i MKBbeskrivningsskedet som kommer att basera sig på de fältundersökningar som
genomförts i projektet.
Viktiga områden för fågelbeståndet
I Närpes finns flera nationellt (FINIBA, Finnish Important Bird Area) viktiga fågelområden. Många av dessa skärgårds-, havs-, våtmarks- och åkerområden
har inkluderats i Natura 2000-nätverket och i skyddsprogrammet för fågelvatten. Områdena är viktiga rastplatser för flyttfågelbeståndet och dessutom är det
häckande fågelbeståndet mycket rikt i många av områdena. Inga beaktansvärda
våtmarksområden eller vattendrag hör till projektområdet. Fågelbeståndet i området består av arter som är typiska för skogsområden.
FINIBA-områdena är viktiga fågelområden i Finland. Områdena har valts ut utifrån kartläggningar som gjorts av Finlands miljöcentral och BirdLife Finland
(Leivo m.fl. 2001). FINIBA-projektet är inte ett skyddsprogram, men största delen av FINIBA-områdena hör till skyddsprogrammet för fågelvatten eller till förslaget till Natura 2000-nätverket.
Det finns tre FINIBA-områden inom en tio kilometers radie från projektområdet
(Bild 10.3).
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Bild 10.3. Viktiga fågelområden i Finland (FINIBA) i närheten av projektområdet (Leivo m.fl. 2001).
Kuva 10.3. Suomen tärkeät lintualueet (FINIBA) hankealueen läheisyydessä
(Leivo yms. 2001).

Träskholmsfjärden
Som närmast Kalax projektområde, på strax över två kilometers avstånd mot
nordväst ligger FINIBA-området Träskholmsfjärden. Träskholmsfjärdens område
innefattar en grund havsvik med en areal på 139 hektar. Enligt en undersökning
utförd 1995-1996 (Bird Life Finland r.f.) har de mest påträffade viktiga arterna i
området varit svanen, bläsanden (Anas penelope), tranan (Grus grus) och
skäggmesen (Panurus biarmicus). Av dessa har bläsanden och tranan varit de
mest dominerande arterna i området.
Sydösterbottens skärgård
FINIBA-området Sydösterbottens skärgård ligger som närmast på cirka fem
kilometers avstånd väster om projektområdet. Området är en lång, smal kedja
av hundratals öar och skär längs den sydösterbottniska kusten. På området
häckar bl.a. tusentals skratt- (Chroicocephalus ridibundus) och fiskmåsar (Larus
canus) samt några hundratal dvärgmåsar (Hydrocoloeus minutus) och silltrutar
(Larus fuscus). På våren flyttar upp till 10 000 ejdrar (Somateria mollissima),
tusentals sjöorrar (Melanitta nigra), svärtor (Melanitta fusca) och andra sjöfåglar genom området. Största delen av området hör till Naturaområdet Närpes
skärgård (FI0800135). Området inkluderar IBA-området Kristinestads södra
skärgård (FI046).
Sydösterbottens skogar
FINIBA-området Sydösterbottens skogar som är ett viktigt fågelområde för det
häckande fågelbeståndet är belägen som närmast projektområdet på strax un-
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der fem kilometers avstånd i öst. FINIBA-området omfattar stora, enhetliga
barrträdsdominerade skogsområden i Sydösterbotten. Områdets areal är 51 781
hektar. På området häckar tjäder (Tetrao urogallus), tretåig hackspett (Picoides
tridactylus) och lavskrika (Perisoreus infaustus) som är typiska arter för skogsfåglar. (Bird Life Finland 2013)
Tabell 10.1. FINIBA-områden i närheten av projektområdet (BirdLife Finland
2013).
Taulukko 10.1. FINIBA-alueet hankelaueen läheisyydessä (BirdLife Suomi
2013).

Namn

Kod

Kommun

Träskholmsfjärden
Sydösterbottens
skärgård
Sydösterbottens
skogar

720009

Närpes
Kristinestad,
Närpes, Kaskö
Närpes, Kristinestad

720070
720069

Kriteriearter
(st.)

Areal (ha)

4

139

18

15 800

3

51 800

BirdLife Finland har börjat tillsammans med sina lokala föreningar MAALIprojektet för att identifiera på landskapsnivå viktiga fågelområden. MAALIområdena är en utvidgning på landskapsnivå av IBA- och FINIBA-områdena.
När projektet är färdigt kommer MAALI-områdena att komplettera FINIBA- och
IBA-områdena. Möjliga MAALI-områden kommer att tas i beaktande i fortsatta
planeringen. I skrivande stund kommer bedömningen dock att grunda på FINIBA- och IBA-områdena.
Flyttfåglar
Bottniska vikens kust i Närpesområdet utgör både under våren och hösten en
betydande flyttrutt, särskilt för sjöfågel- och måsarter. Varje höst flyttar hundratusentals fåglar genom området till sydliga övervintringsplatser. Tättingarnas,
tranornas och dagrovfåglarnas flytt koncentreras ofta tydligare över det österbottniska fastlandet, där deras flygrutter, förutom av kustlinjen, även styrs av
andra linjer, såsom åsar, breda åfåror och stora låglänta åkerområden (Ijäs &
Yli-Teevahainen 2010). Den planerade vindkraftsparken är belägen i ett skogsområde som saknar linjer i stil med de som beskrivs ovan och som tydligt styr
fåglarnas flytt. De flesta flyttande fåglar följer kustlinjen. De årliga flyttrutterna
påverkas emellertid av vädret och särskilt av de rådande vindarna.
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Bild 10.4. Spoven (Numenius arquata) trivs i det österbottniska odlingslandskapet.
Kuva 10.4. Kuovi (Numenius arquata) viihtyy Pohjanmaan viljelymaisemassa.

Fåglarna gynnas av Österbottens kustlinje som samlar större koncentrationer av
flyttfåglar, medan flyttfåglarnas antal minskar mot inlandet. Fågelflyttningen följer förutom Bottniska vikens kust också Närpes å, som finns öster om projektområdet och som utgör ett huvudstråk speciellt för arter som sträcker över land.
Några arter med större kollisionsrisk med turbiner kan ha flyttsträck genom projektområdet och dess närhet, särskilt tranor, gåsar, svanor och rovfåglar.
Geografiskt sett är projektområdet beläget nära Bottniska vikens strandzon,
som är en viktig flyttningsled för många sjö- och måsfåglar samt bl.a. lommar
på vårarna och höstarna.
Enligt utredningen av det flyttande fågelbeståndet som har gjorts i samband
med Norrskogens vindkraftsprojekt var fågelflyttningen på Norrskogsområdet
huvudsakligen tämligen spridd och antalet flyttande individer av olika arter på
området därför inte speciellt stort. Den spridda flyttningen förklaras av områdets allmänna skogskaraktär samt att ledlinjer som kunde styra flyttningen
(bl.a. åsar, breda åfåror) saknas. Detta begränsar flyttningen rakt över området. Enligt undersökningen följde fågelflyttningen också Närpes å. Stora fågelarter som årligen sträcker över Norrskogen är bl.a. sångsvan, sädgås samt trana,
men antalet av dessa är som helhet relativt litet, med undantag av transträcken
på hösten. Dessutom observerades att tranor samlas på höstarna för att äta på
åkerområdena vid Nixmossen, men antalet tranor där är i allmänhet mindre än
på områdena vid Närpes å. Andra fåglar som observerades söka föda på Nixmossen förutom tranorna är på sensommaren ofta små mängder grågäss, som
kommer från kustområdena för att äta på åkrarna i området. (Lehtola 2010)
Närpes å flödar som närmast på strax över en kilometers avstånd öster om projektområdet. Ån och åkerområdena kring den utgör viktiga rastplatser för det
flyttande fågelbeståndet.
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10.3 Konsekvenser för övrig fauna
10.3.1 Konsekvensmekanismer
Konsekvenserna för faunan framträder i huvudsak på byggplatserna för kraftverken och vägarna, som direkta förluster av areal i livsmiljön samt som störningar under anläggningstiden. Utöver förlusten av areal i livsmiljöerna kan det
även förekomma indirekta, sekundära konsekvenser för djurens ekologiska korridorer, som kan försämras eller till och med brytas. Enligt erfarenheter från
Sverige medför vindkraftparkerna, när de är i drift, relativt ringa konsekvenser
för djurens populationsstruktur och ekologiska korridorer. Det måste dock noteras att djurbeståndet i vindkraftparkerna och deras näromgivning kan variera
kraftigt.
Vindkraftverken medför kollisionsrisk för fladdermöss. Risken är störst för flyttande individer som flyger på hög höjd. Enligt observationer kan de kollidera
med vindkraftverkets rotorblad eller dö av den växling i lufttrycket som den roterande rörelsen orsakar. Dessutom kan ultraljuden från kraftverkens roterande
rörelse störa fladdermössens orientering och därigenom eventuellt öka kollisionsrisken även för individer i den lokala populationen (Rodrigues m.fl. 2008).
10.3.2 Utgångsdata och metoder
Utgångsdata om djurbeståndet i projektområdet samlas in bland annat från miljöförvaltningens databas över arter samt genom att intervjua representanter för
lokala natur- och miljöorganisationer och jaktföreningar. Djuren på området observeras vid de terrängbesök som görs i anslutning till fågel-, fladdermus- och
växtinventeringarna på våren och sommaren 2013. Vid terränginventeringarna
strävar man efter att kartlägga bl.a. följande objekt:
 Viltarternas biotoper och biotoper som är viktiga för dem (bl.a. biotoperna
för ripa samt spelplatserna för tjäder och orre)
 Arter som upptagits i bilaga IV (a) till habitatdirektivet (bl.a. flygekorre och
fladdermöss) och deras biotoper
 Hotade arter och deras biotoper
 Viktiga flyttleder och ekologiska förbindelser
Storvilt
Förekomsten av vilt kommer att karteras i projektområdet genom att intervjua
de lokala jaktföreningarna. Dessutom observerades djuren på området vid naturkartläggningar på våren och sommaren 2013. Det har begäras viltolycksstatistik av Trafikverket.
Fladdermus
Fladdermusen karterades i projektområdet sommaren 2013 under 6 dagar av
FD Thomas Lilley från Turun yliopisto. Den separata fladdermusutredningen omfattar kartläggning av områdena för förökning, vila och födosök samt andra viktiga områden för fladdermöss. Dessutom observerades förekomsten av föröknings- och viloområden (bl.a. hålträd, bergsskrevor och gamla byggnader) samt
områden för födosök i anslutning till de övriga terrängbesöken som gjordes på
sommaren 2013. Data över höstflyttningen samlades i augusti-september åren
2012 och 2013 med hjälp av en passivdetektor som placerades i terrängen på
projektområdet.

VINDIN AB OY
FCG DESIGN OCH PLANERING AB

KALAX VINDKRAFTPARK
MKB-PROGRAM

55 (94)

I karteringen strävade man efter att ta i beaktande för fladdermus viktiga jaktområden speciellt i närheten av de planerade turbinerna. Unga och tätbevuxna
skogar lämnades utanför karteringen, eftersom deras betydelse för lokala fladdermöss som jakt- och fortplantningsområden är marginell. Kalhyggen, och
speciellt deras kanter är dock för nordisk fladdermus viktiga jaktområden och
dessa områden strävar man efter att ta i beaktande i karteringen.
Vid granskningen av konsekvenserna utreds vilka effekter byggandet och driften
av vindparksprojektet har på kvaliteten och på arealen av biotoperna för de
djurarter som förekommer i området. Dessutom utreds djurens möjligheter att
använda eventuella ekologiska korridorer som finns i vindparksområdet exempelvis för att förflytta sig från övervintringsområden till sommarområden. Utifrån fladdermusutredningen bedöms huruvida det finns en betydande flyttrutt
för fladdermöss i projektområdet, eller i dess närhet, och man skapar sig en
uppfattning om de fladdermusarter som förekommer i projektområdet och om
områdenas betydelse som fortplantningsområden och biotoper för olika arter.
Flygekorre
Förekomsten av flygekorre i projektområdet inventerades i juni 2013 av biolog,
Janne Partanen från FCG Design och planering Ab. För kartläggning av livsmiljöerna för flygekorre användes 40 timmar i terrängen. Kartläggningen inriktades
på objekt som valts utifrån en kartanalys, bland annat på grövre gran- och
blandskogar samt skogar längs bäckar. I skogsområden som lämpar sig som
livsmiljöer för flygekorre sökte man efter spillning av flygekorre särskilt vid roten av träd där flygekorre kan bygga bo, vistas eller söka föda (särskilt gran och
asp). Positionen för träd med spillning, bon eller hålor bestämdes med GPS. Vid
terrängarbetet beaktades även potentiella bon för flygekorre, exempelvis risbon
och naturliga hålor. Flygekorrarnas livsområden markerades på kartan utifrån
upphittad spillning samt skogarnas struktur och trädbeståndets egenskaper.
Dessutom utredess individernas potentiella rutter och förbindelser till andra områden.
Konsekvenserna för faunan bedöms av biolog, FM Janne Partanen från FCG Design och planering Ab.
10.3.3 Nuläge
Storvilt
Vanliga däggdjursarter i hela Österbotten är bland annat älg, lo, räv, skogshare,
fälthare, mårdhund och utter. Bland de sällsynta och hotade arterna på området
finns också flygekorre. Lon finns nära kusten från Sydösterbotten till Vasaregionen (Österbottens förbund 2011).
På projektområdet finns inga uppgifter om förekomsten av andra däggdjur
(t.ex. varg, utter, lo och björn), kräldjur (t.ex. åkergroda) eller andra arter som
upptas i habitatdirektivets bilagor II och IV.
I MKB:n fästes speciell uppmärksamhet på arter som är upptagna i EU:s habitatdirektiv. Habitatdirektivets allmänna mål är att uppnå och upprätthålla ett
gynnsamt bevarande för utrotningshotade arter.
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
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(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) (Chiropterologiska föreningen i Finland r.f. 2013).

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

Projektområdet kan enligt fladdermusutredningen till stora delar anses vara dåligt eller medelmåttigt med tanke på fladdermössens födo- och viloplatser. Vid
inventeringen påträffades nordisk fladdermus och i mindre skala även trollfladdermus och mustaschfladdermusarter. Trollfladdermusen kategoriseras som
utrotningshotad, men eftersom observationerna gjordes under den för trollfladdermusen typiska flyttningstiden i augusti bedömde man att individerna flyttade
genom området. På projektområdet finns det heller inte permanenta jaktområden eller viloplatser för trollfladdermusen.
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En noggrannare beskrivning av fladdermössen i projektområdet kommer att utarbetas i MKB-beskrivningsskedet som kommer att basera sig på de fältundersökningar som genomförts i projektet.
Flygekorre
Flygekorren förekommer i huvudsak i södra och mellersta Finland. Utbredningsområdets norra gräns går i Uleåborg-Kuusamotrakten. Exakta uppgifter om antalet individer finns inte. Enligt en undersökning publicerad år 2006 finns det
143 000 flygekorrhonor i Finland (Hanski 2006). Enligt Sulkava m.fl. (2008) ligger det verkliga antalet närmare 50 000. Flygekorrstammen vid den österbottniska kusten är Finlands tätaste (Hanski 2006).
Uppgifterna om flygekorrens levnadssätt är bristfälliga. Individerna rör sig utanför boet vanligen i skymningen på kvällen och efternatten, och idag bygger taxeringen av flygekorre uteslutande på observationer av spillning. Flygekorrens
biotop är grandominerade blandskogar med mångsidig åldersstruktur och inslag
av stora aspar. Honornas revir är cirka åtta hektar, hanarnas i medeltal
60 hektar (Jokinen m.fl. 2007, miljöministeriet 2010).
Flygekorren klassificeras i Finland som en sårbar art och enligt naturvårdslagen
(NVL 49 §) är det förbjudet att förstöra och försämra platser där flygekorren
förökar sig och rastar. Lagen ålägger bl.a. skyldighet att lämna ett tillräckligt
trädbestånd omkring flygekorrens bo. Avvikelser från förbuden i det strikta
skyddssystemet får endast göras på de grunder som anges i artikel 16 i habitatdirektivet. Tillstånd till avvikelse beviljas i enstaka fall, och den regionala ELYcentralen fattar beslut om tillstånden med stöd av NVL 49 § 3 mom. (miljöministeriet 2005).
På projektområdet finns naturtyper som vore dugliga som flygekorrhabitat,
såsom grövre granblandskog, områden längs diken och kantskogar intill åkrar.
På grund av intensiva skogsvårdsåtgärder såsom omfattande gallrings- och slutavverkningar och ställvis mycket tät fastighetsindelning är skogsbilderna på projektområdet dock små och splittrade. Tallskogar som speciellt förekommer i projektområdets kuperade områden är inte potentiellt gynnsamma flygekorrhabitat.
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Bild 10.6. Den finländska flygekorrstammen (Pteromys volans) är störst i Österbotten.
Kuva 10.6. Liito-oravan (Pteromys volans) kanta on Suomessa runsain Pohjanmaalla.

Enligt statens miljöförvaltnings databas över arter (Eliölajit-tietojärjestelmä
UHEX) har en individ påträffats på Kalax projektområde. Arten förekommer
mera rikligt söder om projektområdet på 1,5-4 kilometers avstånd.
I flygekorrutredningen som utfördes av FCG Design och planering Ab i projektområdet i juni 2013 påträffades flygekorrspillning i fem olika skogsområden var
av en fanns på vindkraftverkens byggplats. Till undantag av ett område fanns
alla av dessa skogsområden dessutom nära intill åkrar. Observationerna av flygekorre gjordes i grövre lundartade moskogar, där den dominanta trädarten var
gran och där det dessutom förekom asp och andra lövträdarter.
En noggrannare beskrivning av flygekorrarna i projektområdet kommer att utarbetas i MKB-beskrivningsskedet som kommer att basera sig på fältundersökningar som genomförts i projektet.
10.4 Konsekvenser för skyddsområden
10.4.1 Konsekvensmekanismer
Mekanismerna för konsekvenser som inriktas på Natura 2000-områden och
andra skyddsområden är i huvudsak motsvarande som de tidigare definierade
mekanismerna för naturkonsekvenserna. I detta kapitel beaktas dock de naturobjekt skilt för sig som står som kriterier för enskilda skyddsområden. En av de
mest centrala konsekvenserna i detta kapitel utgörs av vindkraftsparkens potentiella konsekvenser för de fåglar som skyddas i närliggande Naturaområden, eftersom dessa fåglar kan påverkas vid vindkraftsparken på avstånd, utanför sitt
Natura-område.
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10.4.2 Utgångsdata och metoder
Bedömningsarbetet utförs som en så kallad prövning av behovet av Naturabedömning, med vilken man uppskattar huruvida projektet förutsätter en sådan
Naturabedömning som avses i 65 § i naturvårdslagen. Konsekvensernas betydelse för grunderna för skyddet av områdena bedöms i förhållande till artrikedomen och den eventuella förändringen av en gynnsam skyddsnivå samt även
med perspektiv på områdenas enhetlighet. Vad gäller områdena i habitatdirektivet, bedöms bland annat sannolikheten för förändringar i vattenbalansen i myrarna och rörelserna av de häckande fågelarter som utgör grunden för skyddet
av området under häckningen i förhållande till projektområdet.
Under arbetets gång bedöms även projektets konsekvenser för förverkligandet
av de skyddsmålsättningar som presenterats i skyddsprogrammen samt
huruvida projektet i betydande omfattning försämrar de naturvärden på grund
av vilka de Natura 2000-objekt som ligger i projektets konsekvensområde har
invalts i nätverket av Natura 2000-skyddsområden. Vid bedömningen fäster
man uppmärksamhet vid konsekvenser som berör de naturtyper i habitatdirektivet och arter i fågel- och habitatdirektiven som utgör grunden för skyddet av
områdena.
Som utgångspunkter vid bedömningen används uppgifterna från den regionala
miljöcentralens (Södra Österbottens ELY-central) Natura-blanketter samt innehållet i skyddsområdenas skyddsbeslut. Dessutom utnyttjas resultaten av bedömningarna av konsekvenserna för växtligheten, djuren och fåglarna.
Konsekvenserna för skyddsområdena bedöms av projektchef, FM Marja Nuottajärvi och projektchef, FM Mattias Järvinen från FCG Design och planering Ab.
10.4.3 Nuläge
På projektområdet finns inga Naturaområden eller naturskyddsområden (OIVA
2013). Det närmaste Naturaområdet är Närpes skärgård (FI0800135) på cirka
fem kilometers avstånd. I närheten av projektområdet finns flera skyddsområden på privat mark, och de flesta av de dessa ingår i Naturaområdet. Flera av
dessa är också nationellt (FINIBA, Finnish Important Bird Area) viktiga fågelområden. (OIVA 2013, Södra Österbottens ELY-central 2013).
Natura 2000-områden
Europeiska unionen har ställt som mål att stoppa utarmningen av naturens
mångfald inom sitt område. Därför har områden som är viktiga i avseende på
naturens mångflad införlivats i ett nätverk vid namnet Natura 2000. I Natura
2000 nätverket tryggas livsmiljöer och arter som har definierats i EU:s habitatdirektiv.
I projektområdet finns inga Natura 2000-områden (Södra Österbottens ELYcentral 2013 & OIVA 2013). Det finns ett objekt som ingår i Natura 2000programmet som finns på under tio kilometers avstånd från Kalax projektområde (Bild 10.7).
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Bild 10.7. Natura 2000- och naturskyddsområden i närheten av projektområdet
(OIVA 2013).
Kuva 10.7. Natura 2000-ja luonnonsuojelualueet hankealueen läheisyydessä
(OIVA 2013).

Närpes skärgård
Väster om projektområdet på över fem kilometers avstånd finns ett Naturaområde vid namnet Närpes skärgård. Området omfattar en skärgårds och havsområde med en areal på cirka 11828 hektar som sträcker sig från norr och sydost
om Kaskö ända till kusten utanför Korsholm. Största delen av området i Närpes
skärgård hör till strandskyddsprogrammet och Pjelaxfjärden ingår i det nationella skyddsprogrammet för fågelvatten. Privata skyddsområden har inrättats på
Svartön, Grytskäret samt Harvungön. Avsikten med området är skyddet av värdefulla arter och naturtyper som upptagits i Europeiska Unionens habitatdirektiv
(SCI) och fågelarter i fågeldirektivets bilaga I (SPA).
Naturaområdet Närpes skärgård omfattar stora öar och småskaliga skärgårdsområden såsom Kaldonskär, Grytskäret och en del av Harvungön. Naturen på
Grytskäret, som ligger ungefär mitt på området, är mångsidig. På området förekommer karga stränder med sparsam vegetation, strandlundar och kala kobbar
och steniga skär. Den sydligaste delen, Kaldonskär, är en småskalig skärgård
bestående av nästan trädlösa klippholmar och skär. Området har ett värdefullt
fågelbestånd och representerar en unik landskapstyp. Pjelax strandängar, som
har uppkommit längst inne i Pjelaxfjärden, är värdefulla beträffande både landskapet och fågelbeståndet. Strandängarna och de omgivande grunda vattenområdena erbjuder sjöfåglar och vadare rastplatser under flyttningen samt häckningsområden. En av de få återstående grövre naturskogarna vid landhöjningskust finns på Svartön utanför Pjelaxfjärden.
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Närpes skärgård (FI0800135)
Fågeldirektivets fåglar som upptagits på Natura-områdets lista. Naturtyper har
lämnats bort eftersom dessa inte berör vindkraftsprojektet.
Fågelarter på området som upptas i bilaga I till fågeldirektivet:

jorduggla (Asio flammeus)

vitkindade gäss (Branta leucopsis)

brun kärrhök (Circus aeruginosus)

blå kärrhök (Circus cyaneus)

ängshök (Circus pygargus)

sångsvan (Cygnus cygnus)

spillkråka (Dryocopus martius)

ortolansparv (Emberiza hortulana)

trana (Grus grus)

törnskata (Lanius collurio)

salskrake (Mergus albellus)

bivråk (Pernis apivorus)

brushane (Philomachus pugnax)

tretåig hackspett (Picoides tridactylus)

ljungpipare (Pluvialis apricaria)

skräntärna (Sterna caspia)

fisktärna (Sterna hirundo)

silvertärna (Sterna paradisaea)

orre (Tetrao tetrix tetrix)

järpe (Tetrastes bonasia (Bonasa bonasia))

grönbena (Tringa glareola)
Flyttfågelarter som förekommer på området:

stjärtand (Anas acuta)

skedand (Anas clypeata)

årta (Anas querquedula)

sädgås (Anser fabalis)

häger (Ardea cinerea)

roskarl (Arenaria interpres)

bergand (Aythya marila)

sandlöpare (Calidris alba)

spovsnäppa (Calidris ferrunginea)

smånäppa (Calidris minuta)

mosnäppa (Calidris temminckii)

tornfalk (Falco tinnunculus)

silltrut (Larus fuscus)

skrattmås (Larus ridibundus)

myrsnäppa (Limicola falcinellus)

rödspov (Limosa limosa)

dvärgbeckasin (Lymnocryptes minimus)

svärta (Melanitta fusca)

gravand (Tadorna tadorna)

svartsnäppa (Tringa erythropus)

rödbena (Tringa totanus)
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Naturskyddsområden
På projektområdet finns inga naturskyddsområden (Bild 10.7).
Det finns 32 naturskyddsområden på privat mark på under tio kilometers avstånd från Kalax projektområde. Det närmaste naturskyddsområdet, Närpes
skärgård 5 YSA206534 (Närpiön saaristo 5), är belägen på strax över 5 kilometers avstånd väster om Kalax projektområde.
Objekt som hör till strandskyddsprogrammet
Det finns ett objekt som hör till skyddsprogram på under 10 kilometer från Kalax projektområde (Bild 10.8).
Kaldonskär-Södra Björkön (RSO100056)
Objektet Kaldonskär-Södra Björkön (RSO100056) hör till skyddsprogrammet för
stränder och har en areal på cirka 10 025 hektar. Objektet hör till Naturaområdet Närpes skärgård (FI0800135) och är belägen väster om projektområdet.
Kaldonskär-Södra Björkön är belägen som närmast på ungefär fem kilometers
avstånd från projektområdet.

Bild 10.8. Skyddsprogrammen i närheten av projektområdet (OIVA 2013).
Kuva 10.8. Suojeluohjelmat hankealueen läheisyydessä (OIVA 2013).

Enligt Skogscentralen (2013) finns det inga METSO-skyddsavtalsområden på
projektområdet.
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11 MÄNNISKANS OMGIVNING
11.1 Konsekvenser för nuvarande näringsverksamhet och markanvändning
11.1.1 Konsekvensmekanismer
De direkta konsekvenserna för näringsverksamheten och markanvändningen
uppstår på projektområdet genom att områdena där vindkraftverken byggs förändras från skogsbruksområde till energiproduktionsområde. Eftersom vindkraftverken inte kommer att omges med stängsel är konsekvenserna mycket lokala och markanvändningen på projektområdet kan i huvudsak fortsätta som tidigare.
Ifall projektet förverkligas kommer det att påverka regionalekonomin. Konsekvenserna för sysselsättningen gäller flera olika sektorer. Vindkraftsparken
skapar framför allt sysselsättning i anläggningsskedet, men även genom underhålls- och servicearbeten under driften. Till följd av den ökade sysselsättningen
och företagsverksamheten ökar vindkraftsparken även kommunernas intäkter
från kommunal-, fastighets- och samfundsskatterna.
Indirekta konsekvenser är konsekvenser som härrör från området när vindkraftsparken är i drift. De viktigaste av dessa konsekvenser är ljudet från vindkraftverken. Bullret kan begränsa vissa markanvändningsformer i den omedelbara
närheten av vindkraftsparken.
Projektets konsekvenser för utnyttjandet av naturtillgångar bedöms som en del
av bedömningen av konsekvenserna för människor, eftersom de viktigaste naturtillgångarna som kan utnyttjas i området bildar grunden för utnyttjandet av
området för rekreation (bärplockning, svampplockning och jakt). Vidare bedöms
hur projektet påverkar marktäktsområdena eller områden som märkts ut som
marktäktsområden i projektets närmaste konsekvensområde.
11.1.2 Utgångsdata och metoder
Konsekvenserna för markanvändningen bedöms genom att granska förändringar
i den nuvarande markanvändningen under anläggnings- och driftskedet för
vindkraftsparken. I bedömningen granskar man konsekvenserna för markanvändningsplanerna i de närliggande områdena om projektet genomförs samt
konsekvenserna efter driften. Utöver konsekvenserna för markanvändningen
granskar vindkraftsparkens lämplighet med tanke på regionens infrastruktur,
vägnät och samhällsstruktur.
Bedömningen fokuserar på områdets nuvarande markanvändningsformer, förändringarna i dessa och de begränsningar som projektet medför för dessa. Vid
bedömningen av betydelsen av en konsekvens beaktar man i vilken mån den
påverkade markanvändningen förändras samt hur betydande förändringen är
regionalt sett. Som stöd för bedömningen strävar man efter att i samarbete
med planeringsmyndigheterna i Närpes utreda om det finns nya markanvändningsplaner för området.
Projektets konsekvenser för näringarna bedöms av en expert utgående från befintliga utgångsdata och den information som samlas in under bedömningsprocessen. Som utgångsdata för bedömningen används uppgifter om ekonomin,
sysselsättningen och näringarna i projektets konsekvensområde samt uppgifter
som har producerats i samband med bedömningen av de övriga konsekvenserna.
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Projektets konsekvenser för markanvändningen och näringarna bedöms av planerare, FM Satu Taskinen från FCG Design och planering Ab.
11.1.3 Nuläge
Näringsverksamhet och markanvändning
I projektområdet utövas skogsbruk, jordbruk, jakt och pälsfarmning. Dessutom
finns det en marktäktområde på projektområdet.
Skogsbruket är den viktigaste av de näringsverksamheter som utövas på projektområdet. Projektområdet är huvudsakligen belägen på ung skogsmark som
omges av åkrar. Jordbrukets andel av näringsverksamheten är liten på projektområdet. Största delen av åkermarken finns vid projektområdets östligaste
gräns, där det förekommer Närpes Ådals större enhetliga odlingsslätter och vid
projektområdets västliga delar i Skatabacken. (MTK 2013)
Projektområdet är obebyggt med undantag av enstaka byggnader som klassificerats i lantmäteriverkets terrängdatabas (2013) som ”annan byggnad” och en
byggnad i Lappnäset som klassificerats som fritidsbostad. I projektområdets
mittersta delar finns Kalax jaktföreningens jaktstuga. Projektområdet används
aktivt för jakt av Kalax, Nämpnäs, Norrnäs och Näsby jaktföreningar.
Det finns en pälsfarm inom projektområdet och två pälsfarmer invid projektområdets gräns. I Lappnäset, vid korsningen av Råskogvägen och Nixmossvägen
finns en pälsfarm. Farmen är belägen cirka 350 meter från ett planerat vindkraftverk (nr 30). I projektområdets sydvästliga gräns i Udd finns en pälsfarm
från vilken avståndet till närmaste planerade vindkraftverk (nr 13) är nästan
900 meter. Vid projektområdets sydostliga gräns finns en pälsfarm som närmast
på något under en kilometers avstånd från det närmaste planerade kraftverket
nr 1. (Närpes stad 2013)
I projektområdets västliga del finns en marktäktområde strax söder om det planerade kraftverket nr 29. Enligt uppgift finns det för närvarande inga planer på
berg- eller torvtäkt på projektområdet. Närpes Vatten Ab har en vattenledning
som går från Mjödträsk över till Norrnäs strax utanför projektområdets gräns,
huvudsakligen längs vägen. Det finns inga vattentäkter på områdena för den
planerade vindkraftsparken. Norr om projektområdet finns Norrskogens före
detta avstjälpningsplats.
Liksom andra skogsbruksområden kan Kalax projektområde användas för friluftsliv, bär- och svampplockning och naturobservationer. På området finns inga
frilufts- eller andra utflyktsleder som upprätthålls av staten eller kommunen.
Kalax projektområde, hör dock av sina östligaste delar till Närpes ådals område,
där rekreation skall utvecklas.
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Bild 11.1. Den byggda miljön i projektområdet och i dess omgivning.
Kuva 11.1. Rakennettu ympäristö hankealueella ja sen ympäristössä.

Bebyggelse
Bosättningar och tätorter
Närpes formas av sin närhet till havet, natursköna byar och välskötta hus med
trädgårdar och många växthusanläggningar. Havet har på många sätt präglat
orten. (Närpes stad 2013) Projektområdet omges av Norrnäs, Nämpnäs, Kalax
och Västra Yttermarks byar.
Norrnäs by är beläget som närmast på cirka två kilometers avstånd norr om Kalax projektområde. Norrnäs bysamhälle är en typisk småbrukarby som bestod år
2009 av 290 invånare (Norrnäs 2013). Genom byn går Strandvägen vilken delar
byn i två byhalvor, östra och västra byn. Bebyggelsen är i huvudsak placerad på
åsar längs med de gamla vägarna. Inom själva centrumområdet är bebyggelsen
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förhållandevis tät. Vid Strandvägen är jordbrukslandskapet dominerande. Landskapsbilden i de kringliggande högre bydelarna genomgår en förändring då de
många hagmarkerna alltmer blir busk- eller skogbeväxta sedan djurhållningen
med betesdrift nästan helt upphört. (Norrnäs byplan 2009) I byn finns en byabutik.
Nämpnäs by är belägen på cirka en kilometers avstånd sydväst om Kalax projektområde. I nuläget består byn av cirka 400 personer och 176 hushåll. Närheten till havet präglar livet i byn. De största näringarna i by består av grönsaksodling, jordbruk, fiske och pälsnäring. (Nämpnäs 2013) Strandvägen löper
också här igenom byn. I byn finns bl.a. en matbutik och daghem. I anslutning
till matbutiken finns postservice. I byn finns dessutom en bank, men banken
kommer att stängas.
Kalax bysamhälle är beläget på under en kilometers avstånd sydost från Kalax
projektområde. Genom byn går Strandvägen i väst-östlig riktning. Närpes centrum är belägen öster om byn som närmast på cirka två kilometers avstånd. I
byn har funnits en lågstadieskola och i skrivande stund finns beslut om att staden kommer att bygga ett daghem vid den gamla skolan.
Västra Yttermarks bysamhälle finns beläget cirka två kilometer öster om projektområdets nordligaste spets. Västra Yttermark består av Yttermark by som är
delad av Närpes å i Västra och Östra Yttermark. Tillsammans finns det 1110 invånare och 440 hushåll i Västra- och Östra Yttermark. (Yttermark 2010) Vasavägen löper igenom byn i sydväst-nordostlig riktning. I Västra Yttermark finns
inte service.
Bostäder i projektområdets näromgivning
Det finns inga bostadshus i projektområdet. Det finns sammanlagt 599 bostäder
inom en två kilometers radie från projektområdet. Det finns en fritidsbostad på
projektområdet men inga andra fritidsbostäder inom en två kilometers radie
från projektområdet (Bild 11.2) (Lantmäteriverkets terrängdatabas 2013). Den
tätaste bebyggelsen finns sydost om projektområdet i Närpes centrum som ligger på som närmast tre kilometers avstånd. I Närpes centrum bor det cirka 1/3
(cirka 3000 personer) av stadens invånare. Ytterligare finns det tätare bebyggelse i Norrnäs, Västra Yttermark, Nämpnäs och Kalax byar. Bebyggelse har
också koncentrerats längs med Vasavägen. Förutom Norrnäs by finns det fåtal
bebyggelse norr om projektområdet.
Alla de närmaste bostadshus som finns närmast kraftverkens planerade byggplatser finns på lite över en kilometers avstånd. Den närmaste fritidsbostaden
ligger på 580 meters avstånd från ett planerat vindkraftverk (nr 31) på området
öster om Nixmossvägen i Lappnäset (Bild 11.3). (Lantmäteriverkets terrängdatabas 2013)
I bedömningen används mer specificerad information från Närpes stad på basen
av stadens byggnadsregister.
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Bild 11.2. Fasta bostäder och fritidsbostäder inom en två kilometers radie från
projektområdet.
Kuva 11.2. Asuinrakennukset ja loma-asunnot kahden kilometrin säteellä hankealueesta.

Bild 11.3. Det finns en fritidsbostad på projektområdet, på området öster om
Nixmossvägen i Lappnäset.
Kuva 11.3. Hankealueella sijaitsee loma-asunto Nixmossvägen tien itäpuolella
Lappnäsetissä.
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Planläggning
Mål och planer för områdesanvändning
De riksomfattande målen för områdesanvändningen är att säkerställa att frågor
av riksomfattande betydelse beaktas i landskapens och kommunernas planläggning och i de statliga myndigheternas verksamhet.
Statsrådet beslutade om de riksomfattande målen för områdesanvändningen
första gången år 2000 och reviderades i 13.11.2008.
För vindkraftplaneringen gäller:


Inom områdesanvändningen tryggas behoven inom energiförsörjningen
på riksnivå och möjligheterna att utnyttja förnybara energikällor gynnas.



När nya kraftlinjer dras skall i första hand de befintliga korridorerna användas.



Vindkraftverken ska i första hand koncentreras till enheter som omfattar
ﬂera kraftverk.



I samband med områdesanvändningen och planeringen av områdesanvändningen som gäller energinät ska riskerna i anslutning till extrema
väderfenomen och översvämningar, markanvändningen i den närmaste
omgivningen, utvecklingen av markanvändningen och närmiljön beaktas;
i synnerhet bosättningen, objekt och områden som är värdefulla ur natur- och kulturhänseende samt särdragen i landskapet.



I samband med områdesanvändningen fäster man särskild uppmärksamhet vid att förebygga sådana olägenheter och risker som människans
hälsa utsätts för.



Vid områdesanvändningen skapas förutsättningar för anpassningen till
klimatförändringen.



Inom områdesanvändningen skall olägenheter i form av buller, vibration
och luftföroreningar förebyggas.



Vid områdesanvändningen ska energisparande samt betingelser för att
använda förnybara energikällor främjas.

I Österbottens landskapsöversikt 2040 strävas till att entydiga och snabba beslut skall medge planläggning av vindkraftområden och byggnad av vindkraftverk. Därmed skall tilltron till det egna teknologiska kunnandet i Österbotten
stärkas.
Enligt landskapsprogrammet 2011–2014 skall investeringar i infrastruktur för
vindkraftteknologins transporter, installation av marina vindkraftverk samt för
eldistributions- och transmissionsnät främjas. I enlighet med detta utarbetar
Österbottens förbund för närvarande Etapplandskapsplan 2 för förnybara energiformer och deras placering i Österbotten.
Landskapsplan
Österbottens landskapsplan gäller på projektområdet (Bild 11.4). Österbottens
landskapsplan är fastställt av Miljöministeriet 21.12.2010.
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I Österbottens landskapsplan har det betecknats att projektområdet för Kalax
vindkraftpark ligger till sina östra delar på ett område som hör till utveckling av
å- och älvdalarna, mera noggrant till Närpes ådals område (mk-2). Med beteckningen anges områden för landsbygdsbebyggelse i å- och älvdalarna, där särskilt sådant boende samt sådan näringsverksamhet och rekreationsverksamhet
som faller tillbaka på lantbruket och övriga landsbygdsnäringar, naturen och
kulturmiljön samt det fysiska landskapet utvecklas. Vid områdesplanering för
Närpes ådal bör man främja förbättring av vattenkvaliteten, mångsidig användning av området och bevarande av de värden som hänför sig till kulturlandskapet.
Kalax projektområde hör ytterligare av sina östliga delar till ett område som är
nationellt värdefullt med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården. Med beteckningen anges nationellt värdefulla landskapsområden och byggda kulturmiljöer. Vid planering och användning av samt byggande i områdena skall bevarandet av de värden som hänför sig till kultur- och naturarvet främjas. Vid detaljerad planering skall landskapsområdenas och den byggda kulturmiljöns helheter, särdrag och tidsmässiga skiktning beaktas.
Enligt landskapsplanen ligger Närpes ådal (mv-3) öster om projektområdet på
som närmast cirka 200 meters avstånd. Med beteckningen anges område med
turistattraktioner/utvecklingsområde för turism och rekreation. Vid planering
och utveckling av turismrelaterade funktioner bör man fästa uppmärksamhet vid
områdets särdrag och dra nytta av deras attraktionskraft. Rekreationsområden
och -leder bör bilda samverkande nätverk. Byggande för turism och rekreation
bör anpassas till miljön. I planbeskrivningen för beteckningen mv-3 (Närpes
ådal) har anvisats att i områdesplaneringen för turismområdet bör tas i beaktande bl.a. följande särdrag: Närpes ås rekreationsmöjligheter och ådalens
slättlandskap och tystnad samt bandbebyggelsen längs vägen PörtomÖvermark.
Närpes centrum har i landskapsplanen betecknats som område för centrumfunktioner (C) och tätortsfunktioner (A). Byarna i projektområdets närhet har
byabeteckningen (at) i landskapsplanen. Nämpnäs by har betecknats som en
havsnära by (at-2).
Genom projektområdets nordostliga delar går en stomvattenledning (v). Med
beteckningen anges de för samhällenas vattenförsörjning regionalt viktigaste
stomvattenledningarna. Väster och söder om Kalax projektområde har det betecknats i landskapsplanen gå en cykelled och en kulturhistoriskt betydande
vägsträckning. Det finns betecknat ytterligare cykelled öster om projektområdet. Med den kulturhistoriskt betydande vägsträckningen avses den gamla vägsträckningen för Strandvägen. I landskapsplanen har det betecknats en datakommunikationsförbindelse (tl) som går väster och söder om Kalax vindkraftpark.
Som närmast projektområdet, på strax över två kilometers avstånd mot väst,
finns ett område som är särskilt viktigt med tanke på naturens mångfald (luo).
Beteckningen är informativ och anger de viktigaste nationellt betydande fågelområdena utanför skyddsområden.
På cirka 3,5 kilometer sydväster från Kalax planerade vindkraftpark har betecknats skyddsområde på landskapsnivå (S2). Med beteckningen anges sådana
värdefulla skyddsområden på landskapsnivå som inte bildats med stöd av naturvårdslagen. Speciell uppmärksamhet skall fästas vid att bevara och trygga
områdets naturvärden. Cirka två kilometer väst om skyddsområdet finns en fis-

