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FÖRORD
Syftet med detta förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) har
varit att utreda miljökonsekvenserna av den vindkraftspark som planeras i Pörtom
i Närpes. Denna miljökonsekvensbeskrivning har utarbetats utifrån det MKBprogram som blev färdigt i april 2013 samt utifrån utlåtanden och åsikter om
MKB-programmet. I MKB-beskrivningen presenteras uppgifter om projektet samt
en enhetlig bedömning av projektets miljökonsekvenser som ett resultat av bedömningsförfarandet. MKB-beskrivningen har utarbetats av FCG Design och planering Ab på uppdrag av VindIn Ab Oy. I FCG:s arbetsgrupp deltog:







Branschdirektör, AFD Jakob Kjellman (projektchef)
Planerare, FM Satu Taskinen (projektkoordinator)
Projektchef, Ing. Hans Vadbäck
Ingenjör, Ing. Janne Märsylä
Lantmäteriingenjör, YH Pertti Malinen
Biolog, FM, Paavo Sallinen

I samband med MKB-förfarandet lagas olika slags separata utredningar, varav följande personer är ansvariga för:
Matematiska modelleringar av buller, skuggning samt synlighet:


Hans Vadbäck, FCG Design och planering Ab

Sociala konsekvensutredningar:


Taina Ollikainen, FCG Design och planering Ab

Trafik och kommunikationsutredningar:



Merja Mustalampi, FCG Design och planering Ab
Mauno Aho, FCG Design och planering Ab

Utredning av konsekvenser för landskapet:



Riikka Ger, FCG Design och planering Ab
Satu Taskinen, FCG Design och planering Ab

Utredning av fornlämning:


Jaana Itäpalo, K-P:n Arkeologiapalvelu

Fågel-, växt- och biotoputredningar:




Paavo Sallinen, FCG Design och planering Ab
Sami Ylistö, Ramboll Finland Oy
Ville Yli-Teevahainen, Ramboll Finland Oy

Fladdermusutredning:


Thomas Lilley, Turun yliopisto

Natura-bedömning:




Jari Kärkkäinen, FCG Design och planering Ab
Marjo Pihlaja, FCG Design och planering Ab
Suvi Rinne, FCG Design och planering Ab
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Använda förkortningar och termer:
dB, decibel

Enhet för ljudstyrka. Om bullernivån ökar med tio
decibel innebär det att ljudenergin tiofaldigas.

dB (LAeq)

Genomsnittlig ljudnivå, även kallad ekvivalentnivå. Den genomsnittliga ljudnivån motsvarar
den konstanta ljudnivån.

CO2

koldioxid

EU

Europeiska unionen

gCO2/kWh

gram koldioxid per producerad kilowattimme

GTK

Geologiska forskningscentralen

GWh

gigawattimme

km

kilometer

kV

kilovolt

m

meter

m ö.h.

meter över havet

3

m /d

kubikmeter per dag

MW

megawatt

MWh

megawattimme

RES-E-direktivet

Europaparlamentets
och
rådets
direktiv
2001/77/EG om främjande av el producerad från
förnybara energikällor på den inre marknaden för
el

t

ton

tonmeter

enhet för lyftkranens lyftkapacitet, angivet för
största tillåtna moment

UHEX

databas för hotade arter

VTT

Statens tekniska forskningscentral

Miljötillstånd

För verksamhet som medför risk för förorening
av miljön behövs tillstånd enligt miljöskyddslagen.

MKB

Miljökonsekvensbedömning är ett förfarande där
de eventuella miljökonsekvenserna av ett projekt
som är under planering och dess alternativ utreds
innan det slutliga beslutet fattas.

MKB-program

Den projektansvariges plan över hur projektets
miljökonsekvenser ska bedömas.

MKB-beskrivning

Efter utredningen av de konsekvenser som presenteras i bedömningsprogrammet sammanställs
resultaten i en miljökonsekvensbeskrivning.
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SAMMANDRAG
Projektet
VindIn Ab Oy planerar tillsammans med Triventus Pörtom Vind Ab en vindkraftpark i Pörtom by
som är belägen i Närpes stad. Den planerade vindkraftparken ligger nära gränsen mellan landskapen Österbotten och Södra Österbotten.
Projektansvarig
VindIn Ab Oy är ett dotterbolag till det svenska vindkraftsföretaget VindIn AB. Företagets mål
är att identifiera lämpliga platser samt utveckla, bygga och driva vindkraftverk i Norden.
Triventus Pörtom Vind Ab är delägare i projektet. Triventus Pörtom Vind Ab är ett finskt dotterbolag till det svenska vindkraftföretaget Triventus AB. Triventus AB erbjuder hållbara lösningar inom förnybar energi i Norden och i Baltikum.
MKB-förfarandet leds av kontaktmyndigheten, som i detta fall är Närings-, trafik- och miljöcentralen (ELY-centralen) i Södra Österbotten.
Projektets bakgrund och mål
Bakgrunden till vindparksprojektet är de klimatpolitiska mål som Finland har förbundit sig till
genom internationella avtal och som medlem av EU. En mångsidig energiproduktion har också
lyfts fram som en central prioritet i Österbottens landskapsprogram för åren 2011–2014.
Förfarande vid miljökonsekvensbedömning
Syftet med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarandet) är att främja bedömningen och ett enhetligt beaktande av miljökonsekvenserna vid planering och beslutsfattande. Dessutom är syftet att öka medborgarnas tillgång till information samt deras möjligheter att delta i och påverka projektplaneringen. MKB-förfarandet är inte ett tillstånds- eller beslutförfarande.
MKB-förfarandet består av två skeden. I det första skedet görs ett program för miljökonsekvensbedömning. I det andra skedet genomförs den egentliga miljökonsekvensbedömningen,
vars resultat sammanställs i en miljökonsekvensbeskrivning. MKB-programmet för Pörtom
vindkraftspark lämnades till kontaktmyndigheten i januari 2013 och detta dokument är projektets MKB-beskrivning.
MKB-beskrivningen och kontaktmyndighetens utlåtande om den fogas till de tillståndsansökningar och planer som projektet förutsätter. I beslutet om tillstånd redogör tillståndsmyndigheten för
hur MKB-beskrivningen och kontaktmyndighetens utlåtande om den har beaktats.
Tidsplan
Uppgörandet av MKB-programmet inleddes på hösten 2012 vid sidan av den preliminära tekniska planeringen. Kontaktmyndigheten lade fram MKB-programmet till påseende på våren
2013. Utredningarna i MKB-programmet kompletterades sommaren 2013 utifrån utlåtanden
om programmet och terrängutredningarna kompletterades bland annat med utredningar om
naturtyper, växtlighet, flygekorre, fladdermus, fågelbestånd och vilt på sommaren och hösten
2012 och våren och sommaren 2013.
MKB-beskrivningen som innehåller resultaten av bedömningsarbetet läggs fram till påseende i
november 2013 för två månader framåt. Bedömningsförfarandet avslutas med kontaktmyndighetens utlåtande på vintern 2013. Enligt den preliminära tidsplanen för projektet genomförs
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den förberedande planeringen, MKB-förfarandet och planläggningen av projektområdet huvudsakligen under 2013 och färdigställs under den första hälften av 2014.
Enligt projektets tidsplan kan bygglov för vindkraftsparken sökas i början av år 2014, efter att
MKB-förfarandet och planläggningsförfarandet har avslutats. Om tillstånden för vindkraftsparken beviljas enligt tidsplanen, kan byggandet inledas på våren 2014 och avslutas år 2016.
Information och deltagande
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning är en öppen process i vilken invånare, medborgarorganisationer, olika myndigheter och andra intressegrupper kan delta. Invånarna och andra
sakägare kan delta i projektets MKB-förfarande och därigenom i projektets planering och beslutsfattande.
För att övervaka förfarandet vid miljökonsekvensbedömning har en uppföljningsgrupp tillsatts.
Gruppens uppgift är att främja informationsflödet och -utbytet mellan den projektansvarige,
myndigheterna och andra intressentgrupper. Uppföljningsgruppen följer med miljökonsekvensbedömningens förlopp samt lägger fram åsikter om bedömningsarbetet och beredningen av
MKB-beskrivningen.
Under MKB-förfarandet ordas två informations- och diskussionsmöten för allmänheten: ett
ordnades i MKB-programskedet (bedömningens planeringsskede) och ett ordnas när miljökonsekvensbedömningen är klar. På mötena kan allmänheten ställa frågor och lägga fram åsikter
om projektet och bedömningen av dess konsekvenser.
ELY-centralen i Södra Österbotten informerar och kungör officiellt om MKB-förfarandet både på
Internet och med hjälp av material som läggs fram till påseende. Åsikter och utlåtanden om
MKB-programmet och -beskrivningen sänds till ELY-centralen. Närpes stad informerar dessutom om hur MKB-förfarandet framskrider i de lokala tidningarna. VindIn Ab Oy öppnar
11.11.2013 en lokal i Närpes (Närpesvägen 9) där man kan bekanta sig med projektet och
övriga projekt som den projektansvarige planerar i Närpes.
Teknisk beskrivning av projektet
Beroende på projektalternativ kommer vindkraftsparken att bestå av cirka 12–23 kraftverk
med en enhetseffekt på cirka 3,4 MW per vindkraftverk. Vindkraftsparken består av vindkraftverk inklusive fundament, jordkablar som förbinder vindkraftverken med varandra, en elstation och vägar mellan vindkraftverken. Genom projektområdet går en existerande luftledning
som behövs för anslutning till elnätet.
Varje vindkraftverk består av ett torn som monteras på fundamentet, en trebladig rotor och
ett maskinhus. Höjden på vindkraftverkets torn kommer att vara cirka 140 meter. Rotorbladets längd är cirka 65 meter och rotorbladens diameter cirka 130 meter. Således är vindkraftverkets högsta höjd 205 meter. Avstånden mellan vindkraftverken ska vara minst cirka 500–
800 meter. Kring varje vindkraftverk måste trädbeståndet röjas på ett cirka en hektar stort
område för att ge utrymme åt bygg- och installationsarbeten.
Inom vindkraftsparken byggs en 110 kV elstation, där den effekt som vindkraftverken producerar transformeras till en överföringsspänning på 110 kV. Från elstationen överförs elen till
det nationella nätet. I detta fall skall vindkraftparken anslutas till det nationella nätet antingen
i Toby elstation i Korsholm eller till en ny 400 kV station som skall byggas i närheten av
Pörtom. I dagens läge finns inga beslut om vilken anslutningspunkten kan vara.

Alternativ som har bedömts i MKB-förfarandet
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I MKB-förfarandet har sammanlagt två genomförandealternativ granskats. De olika alternativen har jämförts sinsemellan med avseende på de miljökonsekvenser som de orsakar. De olika
alternativens konsekvenser har dessutom jämförts med ett så kallat nollalternativ, en situation
där projektet inte genomförs.
Alternativ som granskats inom ramen för vindparksprojektet i Pörtom
Alternativ 1: En större vindkraftpark i Pörtom. I alternativ 1 består vindkraftparken av
23 vindkraftverk med total kapacitet på cirka 80 MW.
Alternativ 2: En mindre vindkraftpark i Pörtom. I alternativ 2 består vindkraftparken av
12 vindkraftverk med total kapacitet på cirka 40 MW.
Alternativ 0: I det så kallade nollalternativet genomförs projektet inte, och motsvarande
mängd el produceras på annat sätt.

Sammandrag av projektets miljökonsekvenser
Bullerkonsekvenser
Bullret som orsakas av arbetena i anläggningsskedet är av liten betydelse och orsakas främst
av de arbetsmaskiner som används på byggplatsen och av trafiken längs transportlederna.
Mest buller orsakas av vindkraftverken när de är i drift. Vindkraftverkets roterande rotorblad
orsakar ett brus som är specifikt för vindkraftverket och som uppstår när vinden träffar rotorbladet och ljudet reflekteras mot masten.
Bullerkonsekvenserna av vindkraftverken under drift modellerades med hjälp av programmet
WindPRO. Modelleringen gjordes för en situation då alla kraftverk för som mest buller, bullret
sprids i medvind och vindhastigheten är 8 m/s.
Under drift är ljudnivån ca 45 dB(A) på cirka 300-500 meters avstånd från kraftverken. Zonen
där bullret överskrider 40 dB, dvs. riktvärdet för fasta bostäder nattetid, sträcker sig högst en
kilometer från närmaste vindkraftverk.
Enligt modelleringen kan planeringsriktvärdet för buller från vindkraftverk nattetid som föreslagits av miljöministeriet överskridas vid sex fasta bostäder (40dB) och sex fritidsbostäder
(35dB) (var av en är i verkligheten en jaktstuga) med det högre käll-ljudet i det större alternativet (alt 1). Modellerat med det lägre käll-ljudet överskrids planeringsriktvärdet (35dB) i tre
fritidsbostäder. Eftersom modelleringen har gjorts i en situation som är gynnsam för bullerspridning, kan de verkliga konsekvenserna blir mindre. Alla fritidshusen anses inte ligga på ett
område som används för fritidsboende. I den fortsatta planeringen är det skäl att fästa uppmärksamhet vid bullerspridningen. I alternativ 1 bedöms bullerkonsekvenserna vara små.
I alternativ 2 överskrids vare sig Statrådets gällande riktvärden eller Miljöministeriets planeringsriktvärden för buller vid de känsliga objekten.
Skugg- och blinkningskonsekvenser
När solen lyser bakom vindkraftverket orsakar vindkraftverkets rotorblad rörliga skuggor.
Skuggor och blinkningar uppstår bara under vissa tider på dygnet och året.
Konsekvenserna av skuggbildningen från vindkraftverken modellerades med hjälp av programmet WindPRO. Modelleringen gjordes för både en så kallad verklig (real case) och en så
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kallad maximal situation (worst case). Den verkliga situationen grundar sig på uppmätta uppgifter om vädret i området, medan solen antas skina från molnfri himmel varje dag om året i
den maximala situationen. Modelleringen beaktar inte trädens täckande effekt i närheten av
observationsplatserna.
Enligt modelleringarna sträcker sig konsekvenserna av skuggbildningen högst några kilometer
från vindkraftsparken. Hur länge skuggbildningen varar beror på avståndet och varierar från
drygt en timme till cirka 12 timmar per år, enligt modelleringen för den så kallade verkliga
situationen. Indikativa riktvärdet åtta timmar per år överskrids vid fem bostäder och en fritidsbostad (jaktstuga) i det större alternativet (alt 1). Eftersom skogens täckande effekt inte beaktades i modelleringarna, är de verkliga konsekvenserna mindre än de uppskattade. Dessutom
infaller en stor del av skuggningarna tidigt om morgonen eller på vintern då antalet soliga dagar är få. I alternativ 1 bedöms projektet inte medföra betydande negativa skuggkonsekvenser. I det mindre alternativet (alt 2) överskrids inte de indikativa riktvärdena.
Konsekvenser för luftkvaliteten och klimatet
Projektet i Pörtom förverkligar för sin del Finlands mål att öka produktionen av förnybar energi
och minska utsläpp som är skadliga för klimatet, således anses konsekvenserna vara positiva.
Med den uppskattade mängden el som produceras i Pörtom vindkraftspark undviker man uppskattningsvis cirka 68 000 - 136 000 ton koldioxidutsläpp per år jämfört med andra energiproduktionsformer. Dessutom skulle även andra skadliga utsläpp minska tack vare vindparksprojektet.
Konsekvenser för berggrund och jordmån
Konsekvenser för jordmånen och berggrunden orsakas när markytan avlägsnas på byggplatserna. Konsekvenserna är dock lokala. När vindkraftsparken är i drift uppstår inga konsekvenser och risken för förorening av jordmånen är liten.
Konsekvenser för yt- och grundvatten
Det finns inga grundvattenområden på projektområdet. Det finns inte heller sjöar och vattendrag som är värdefulla eller skyddade med tanke på naturskyddet, fiskerihushållningen eller
vattenlagen på projektområdet. På projektområdet finns en brunn med vattenledning i användning. I fortsatta planeringen av servicevägar och uppställningsytor skall vattenledningen
beaktas.
Ytvattnen i vindkraftsparken utsätts för konsekvenser endast under anläggningen av kraftverken, vägarna och elstationen. Under byggåtgärderna avlägsnas ytjorden, vilket kan öka avrinningen och sedimentbelastningen i vattendragen. Konsekvensen av den eventuellt ökade sedimentbelastningen är dock mycket kortvarig vid varje kraftverk och orsakar ingen permanent
skada. Dessutom finns det inga sådana värdefulla objekt på projektområdet som skulle kunna
utsättas för betydande olägenhet.
Under servicen av kraftverken hanteras maskinolja och andra kemikalier, men risken för konsekvenserna för vattendragen av underhållet anses vara obetydliga.
Risken för oljeläckage eller andra kemikalier från kraftverken under servicen till grundvattenområdena bedöms inte orsaka konsekvenser, eftersom de mängder som hanteras är små och
åtgärderna inriktas inte på grundvattenområdena.
Vindparksområdet är obebott och enligt nuvarande kännedom finns det inga hushållsvattenbrunnar på området.
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Konsekvenser för vegetationen, djuren och naturvärdena
På vindparksområdet finns det inga värdefulla naturtyper enligt naturvårdslagen. Naturobjekt
som är representativa för området och som nämns i skogslagen (SkogsL 10 §) är ett myrobjekt och biotoper för djurarter till habitatdirektivet (bilaga IV (a)). Naturobjekt med värdefull
växtlighet och områden där det förekommer djur- och växtarter som är hotade eller kräver
särskilt skydd finns inte på vindkraftverkens eller servicevägarnas byggplatser. På projektområdet finns följande naturobjekt: Lilltaksane mosse samt tre utbredningsområden för flygekorre.
Konsekvenserna för naturobjekten på vindparksområdet bedöms vara små i båda alternativ,
eftersom anläggningen av vindkraftverken och servicevägarna inte orsakar några direkta konsekvenser för dessa, och de indirekta konsekvenserna bedöms inte i någon större utsträckning
nå fram till de områden där det finns värdefulla naturobjekt.
Konsekvenserna för vanliga djurarter bedöms också vara små, eftersom den livsmiljö som går
förlorad är liten. Artbestånden på projektets konsekvensområde är regionalt stabila. Störningseffekterna som orsakas av vindkraftverken bedöms inte skrämma bort djur från vindparksområdet i någon betydande grad.
Konsekvenserna under anläggningen av vindkraftsparken, driften och nedmonteringen av
kraftverken för de djurarter som är skyddsmässigt värdefulla bedöms vara små, eftersom de
arter som lever på området inte är särskilt känsliga för konsekvenser och konsekvenserna inte
bedöms orsaka skada för någon art på populationsnivå.
Konsekvenserna av alternativ 1, en större vindkraftpark, är större jämfört med alternativ 2,
eftersom förändringarna i växtligheten och djurens livsmiljöer är större och störningarna för
djuren sträcker sig över ett större område. Konsekvenserna bedöms dock inte försvaga bevarandet av naturtyperna på projektområdet på en regional nivå eller orsaka förändringar i djurarternas populationer på ett större område.
Konsekvenser för fågelbeståndet
Fågelbeståndet på projektområdet representeras i huvudsak av i Finland mycket vanliga och
rikligt förekommande skogsfågelarter, för vilka konsekvenserna är små. På projektområdet har
några hotade fågelarter och fågelarter som upptas i bilaga I till fågeldirektivet sina revir och
dessutom finns det några spelplatser för hönsfåglar. Konsekvenserna för vissa skyddsmässigt
värdefulla fågelarter bedöms vara på sin höjd måttliga på lokal nivå.
De mest omfattande konsekvenserna orsakas i alternativ 1, där det område som försvinner
eller splittras i fåglarnas livsmiljö är störst. Konsekvenserna bedöms inte försvaga populationen för någon art på ett större område, eftersom alla häckande arter på projektområdet är
mycket vanligt förekommande regionalt.
En betydande flyttrutt för fåglar längs Bottniska vikens kustområde går i huvudsak väster om
projektområdet, men särskilt tranor flyttar också över projektområdet. Sanemossen, norr om
projektområdet och åkrarna väster och söder om projektområdet är viktiga rastplatser för
flyttfåglar.
I fråga om kollisions- och hinderkonsekvenserna är det mindre projektalternativet (alt 2) det
som medför minst skada för fågelbeståndet. Byggandet på Pörtoms projektområde i alternativ
1 medför större konsekvenser för rastområdet i Sanemossen än alternativ 2, eftersom parken
skulle ligga på ett längre avstånd från mossen och antalet kraftverk skulle vara färre. Allmänt
kan man konstatera att fågelbeståndet som flyttar genom eller i närheten av projektområdet
utsätts för hinder- och kollisionskonsekvenser. Ingendera av projektalternativen bedömdes
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totalt sett medföra betydande konsekvenser för de flyttfåglar som flyttar via projektområdet
eller rastar i närheten av den.
Konsekvenser för skyddsområden
Det finns sex objekt som ingår i Natura 2000-programmet som finns på under 10 kilometers
avstånd från projektet. I samband med projektet gjordes en Natura-bedömning för Sanemossens (FI0800021, SPA/SCI) Naturaområde.
Sanemossens och Iso Kakkurnevas Naturaområden är belägna på 7 kilometers avstånd från
varandra och är båda viktiga häckningsområden för myrfågelbeståndet, även om IsoKakkurnevas Naturaområde inte har grundats på basen av dess fågelbestånd. De fåglar som
häckar på områdena kan röra sig mellan dem och under flyttningen kan det ske förflyttningar
mellan närliggande områden. Pörtoms område är inte direkt beläget mellan dessa Naturaområden, men i alternativ 1 är en del kraftvek placerade mycket nära Hirvinevas öppna mossområde som delvis kan fungera som förflyttningsförbindelse mellan områdena.
Vindkraftparken bedöms inte medföra betydande direkta eller indirekta konsekvenser för
Sanemossens Naturaområde eller för de andra objekten i Natura-2000 nätverket. Projektet
äventyrar inte Naturaområdenas integritet. Projektet medför inga betydande konsekvenser för
de häckande fågelarter som nämns i skyddsgrunderna för Naturaområdet. För de fågelarter
som rastar på Naturaområdet är de konsekvenser som vindkraftsparken orsakar i form av kollisioner och hinder små.
Konsekvenser för markanvändningen och samhällsstrukturen
Genomförandet av projektet orsakar inga betydande negativa konsekvenser för samhällsstrukturen. Pörtom vindkraftspark planeras på ett område som lämpar sig för verksamheten och
grundar sig till stor del på befintlig infrastruktur. Projektet stödjer genomförandet av de riksomfattande målen för områdesanvändningen. Ändringen av markanvändningen till följd av
vindkraftsparken strider inte mot markanvändningsplanerna för området.
Området där vindkraftsparken placeras kommer fortfarande huvudsakligen att användas som
skogsbruksområde. Markområdet där trädbeståndet måste röjas för att ge rum åt vindkraftsparkens konstruktioner är litet, som mest bara några procent av projektområdets areal. Projektet försämrar inte märkbart användbarheten för det omgivande området och inverkar inte
heller negativt på jordbruket eller torvtäkten på eller i närheten av projektområdet. När verksamheten upphör kan markägarna använda områdena igen.
De befintliga bostäderna ligger relativt långt borta, på som minst cirka en kilometers avstånd
från de planerade vindkraftverken. Vindkraftsparken begränsar byggandet av bostäder och
fritidshus i den omedelbara närheten av området, men enligt kommunerna har inga bostadsområden planerats i projektets närmaste omgivning.
Totalt sett medför vindkraftsparkens alternativ små konsekvenser för markanvändningen. Alternativ 2 är bättre för markanvändningen än alternativ 1, eftersom det innehåller, ett mindre
antal vindkraftverk.
Konsekvenser för näringarna och regionalekonomin
Anläggningen av vindkraftsparken medför inga betydande konsekvenser för utövandet av näringar på projektområdet eller i närheten av dem. På de områden där vindkraftverken och
vägarna byggs kan man inte utöva jord- och skogsbruk under anläggningen och driften av
vindkraftverken. På resten av projektområdet kan man utöva jord- och skogsbruk precis som
vanligt. Likaså kan servicevägarana användas i skogsbruket.
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Det finns ett pälsfarmområde med två pälsfarmer på projektområdet. De planerade kraftverken är belägna på som minst 350 meter från pälsfarmområdet. Anvisningar för skyddsavstånd
och buller från kraftverk till pälsfarmerna har diskuterats på ett möte 9.10.2013 med ProFur.
Vid detta möte presenterades bedömningen att så länge kraftverken placeras i vinkel mot förhärskande vindriktning och minst 350 meter från pälsdjursområdet kommer bullernivån att
understiga den bullernivå som påvisligen ger goda valpningsresultat. Likaså är riskerna med
iskast ytterst små om kraftverken placeras minst 350 meter från pälsdjursområdet. Projektets
konsekvenser för pälsfarmning anses vara måttlig då pälsdjuren tas i beaktande under anläggnings- och demonteringstiden för vindkraftparken så att inga arbeten som orsakar buller eller
annan störning för djuren uppkommer under valpningstiden, huvudsakligen från mars till mitten av juni. Vindkraftverken kan under driftstiden stängas av och vid den känsligaste tiden.
Vad gäller regionalekonomin påverkar vindkraftsparken, om den genomförs, sysselsättningen
och företagsverksamheten på konsekvensområdet på många sätt. Vindparksprojektets mest
betydande sysselsättningseffekter uppstår under anläggningstiden. I anläggningsskedet erbjuds arbetstillfällen bl.a. inom röjnings-, schaktnings- och grundläggningsarbeten samt inom
tjänster på byggarbetsplatsen och inom tjänster som behövs för de personer som arbetar där.
Om man antar att sysselsättningseffekten i den närliggande regionen i anläggningsskedet
skulle vara cirka 50 procent och i driftskedet cirka 20 procent av projektets uppskattade
sysselsättningseffekt, skulle sysselsättningseffekten för Närpes stad och för den närliggande
regionen under projektets livscykel vara cirka 160 årsverken i alternativ 1 och cirka
80 årsverken i alternativ 2.
Konsekvenser för människors levnadsförhållanden och trivsel
Vindkraftsparkens mest betydande konsekvenser för boendetrivseln är konsekvenser i landskapet, samt konsekvenser av buller och skuggbildning. De negativa konsekvenserna är främst
sådana som upplevs av invånarna. De negativa konsekvenserna gäller främst levnadsförhållandena och trivseln för de invånare vars hem eller fritidshus finns inom vindkraftverkens buller- eller skuggbildningsområde eller inom synhåll från kraftverken och som upplever att ljuden, skuggbildningen eller åsynen av kraftverken är störande.
Vindkraftsparkens konsekvenser för rekreationsanvändningen av projektområdet och de närliggande områdena är små totalt sett. Anläggningen av vindkraftsparken förhindrar inte att
man vistas på områdena eller använder dem för rekreation. Anläggningen av vindkraftsparken
förändrar dock miljön i de skogbevuxna områdena, och förändringarna i landskapet samt ljuden, skuggbildningen och åsynen av kraftverken kan upplevas som störande för rekreationsanvändningen.
Vindkraftsparken medför inga betydande negativa eller omfattande konsekvenser för hälsan.
Olycksriskerna och vindkraftverkens konsekvenser för säkerheten är mycket små. Rädslan för
hälso- och säkerhetsrisker kan dock försämra boendetrivseln samt viljan att vistas på området
och använda det för rekreation.
Konsekvenser för jakten
Anläggningen av vindkraftsparken samt den ökade trafiken kommer sannolikt att skrämma
bort viltet från vindparksområdet, men effekten bedöms vara kortvarig. Efter anläggningstiden
kommer läget att återställs. Arterna som lever på skogsbruksområdet bedöms också i någon
mån ha vant sig vid störningar som orsakas av mänsklig verksamhet. De största konsekvenserna bedöms gälla främst älg och stora rovdjur, som eventuellt undviker vindparksområdet
under anläggningstiden. Konsekvenserna för småvilt är ringa. Villebråden bedöms vänja sig
relativt snabbt vid kraftverken då de är i drift, och projektet bedöms inte medföra någon betydande konsekvens för någon viltart på lång sikt. Djurens rörelsefrihet hindras inte, eftersom
kraftverken inte kommer att inhägnas.
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För viltarterna är alternativ 2 det fördelaktigaste, eftersom förändringarna i viltarternas livsmiljöer är minst. Konsekvenserna under anläggningen och driften bedöms vara små i båda alternativ.
Trafikkonsekvenser
De mest betydande konsekvenserna för trafiken uppstår under anläggningstiden, bland annat
vid transport av betong, kross och vindkraftverkens komponenter. Trafikmängden ökar proportionellt mest i den omedelbara närheten av projektområdet på riksväg 8 och på förbindelsevägen 6841. Konsekvenserna är kortvariga (1 byggsäsong) och gäller bara vissa vägavsnitt.
Specialtransporter som kräver mycket utrymme kan dock tillfälligt försämra trafikens smidighet.
Konsekvenser för landskap och kulturarv
Vindkraftsparken kommer att förändra vyn mot vindparksområdet på ett tämligen vidsträckt
område. I allmänhet kan man konstatera att ju längre bort från vindkraftsparken man kommer, desto mindre är de negativa konsekvenserna för landskapet. På mindre än fem kilometers avstånd är vindkraftverket ett tämligen dominerande element i landskapet. På mer än fem
kilometers avstånd är kraftverket fortfarande väl synligt i omgivningen, men det kan vara
svårt att uppfatta deras storlek eller avståndet till dessa. På över tolv kilometers avstånd är
vindkraftsparken synlighet redan så begränsad att vindkraftverken oftast inte kan urskiljas
ordentligt.
Pörtoms projektområde är beläget öster om Pörtom by, på ett skogs- och åkerområde som
omges av ådalarna i väster (Lillån) och söder (Närpes å). Den skogsbruksdominerade området
har i regel en ganska jämn yta, men höjdförhållandena stiger mot öst. Det ganska stängda
landskapet på området genomskärs av avverkningsområden och områdena på projektområdet
består sålunda av små landskapsrum. Till motsatsen domineras landskapet till stor del av åkrar
i väst, nordväst och söder. I åkerlandskapet är de öppna vyerna större. De typiska inslagen i
Närpes är stora, öppna odlingsområden som klyvs av en väg med bebyggelse längs vägens
sträckning.
I fråga om Pörtoms vindkraftspark i alternativ 1 är de negativa landskapskonsekvenserna
större eftersom antalet kraftverk är större än i alternativ 2. Landskapskonsekvenserna i båda
alternativen är störst för kulturlandskapet i Närpes kyrka och omgivning, Adolf Fredriks postväg och i Närvijoki som alla ligger inom en radie på mindre än fem kilometers radie från de
närmaste kraftverken. Längre bort från vindkraftsparken ligger bl.a. Närpes ådal, Järvenpää
och Niemenkylä vars landskapsbild ändras i riktning mot vindkraftsparken.
Konsekvenser för fornlämningar
På projektområdet finns en fornlämning som blir utanför byggåtgärderna. Fornlämningen beaktas i den fortsatta planeringen samt i bygg- och servicearbetena. Alla fornlämningar är fredade och för att undvika konsekvenser kan de märkas ut i terrängen medan byggarbetena
pågår. Genom att sakligt beakta och märka ut fornlämningsobjekt kan man undvika konsekvenser.
Konsekvenser för säkerheten
Vindparksprojektets säkerhetskonsekvenser gäller i huvudsak risker som uppstår när delar
lossnar från skadade kraftverk och vintertid när is lossnar från rotorbladen.
Utifrån erfarenhet är det mycket osannolikt att det lossnar delar på grund av att ett kraftverk
går sönder, och is kan bildas på rotorbladen endast under exceptionella förhållanden ifall kraftverkets avisningssystem går sönder. Trots att olycksrisken är mycket liten, rekommenderas
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det att man undviker att upprätthålla sig inom 350 meter från kraftverken under den tid då is
kan bildas på rotorbladen.
Konsekvenser när driften av vindkraftsparken upphör
Vindkraftsparkens tekniska drifttid är cirka 20 år, och därefter kan parken tas ur drift. Det är
möjligt att förlänga drifttiden genom att byta ut maskineriet i vindkraftverken.
Nedläggningen av vindkraftsparken orsakar liknande miljökonsekvenser som under anläggningsskedet. Demonteringsarbetet orsakar bland annat kortvariga och lokala buller- och trafikkonsekvenser. När projektet avslutas frigörs markområdena för annan användning.
Nollalternativet
I nollalternativet förverkligas inte projektets negativa eller positiva miljökonsekvenser. Då förblir områdets markanvändning och samhällsstruktur oförändrad och miljön fortsätter sin naturliga utveckling.
Alternativens genomförbarhet
Enligt miljökonsekvensbedömningen är båda vindparksalternativen som granskats i MKBförfarandet genomförbara vad gäller deras miljömässiga och social konsekvenser. De mest
betydande konsekvenserna gäller landskapet och de sträcker sig över ett tämligen stort område, särskilt i alternativ 1, som är det mera omfattande alternativet för vindkraftsparken.
Enligt bedömningen är vindkraftsparkens övriga konsekvenser, till exempel buller och skuggbildning, samt konsekvenserna för markanvändningen och naturen små. Bullret och skuggorna
från vindkraftverken begränsas i huvudsak till det skogbevuxna projektområdet. Enligt tillgänglig data har ingen ny markanvändning planerats i dessa områden. Konsekvenserna för
fågelbeståndet är inte betydande, eftersom projektområdet inte finns på fåglarnas huvudsakliga flyttrutt.
Den största skillnaden mellan alternativen är vindkraftsparkernas storlek. Totalt sett är konsekvenserna minst i alternativ 2 (12 kraftverk) och störst i alternativ 1 (23 kraftverk). I och med
att en direkt uppslackning på befintlig 110 kV linje har förkastats av Fingrid Oyj kommer anslutningen till det nationella elöverföringsnätet att bli avsevärt dyrare. Därmed är det sannolikt
att lönsamheten i det mindre alternativet kommer att bli så svag att detta alternativ kommer
att förkastas av projektören till följd av bristande lönsamhet i projektet.
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Sammandrag av projektets konsekvenser
Sammanfattande tabell över miljökonsekvenserna i de olika alternativen för vindkraftsparken.
Konsekvenserna har indelats i fem klasser: positiva konsekvenser (+) inga förändringar jämfört med nuläget (0), små negativa konsekvenser (-), måttliga negativa konsekvenser (- -) och
betydande negativa konsekvenser (- - -).
Alternativ

Alt 1

Alt 2

Alt 0

-

-

0

Konsekvensobjekt
Buller
Skuggning och flimmer

-

-

0

Klimat och luftkvalitet

+

+

0

Jordmån, berggrund, yt- och grundvatten

-

-

0

Vegetation

-

-

0

Fågelbeståndet

-

-

0

Fauna

-

-

0

Skyddade områden

-

-

0

Människor

-

-

0

Markanvändning och samhällsstruktur

-

-

0

Näringar och regionalekonomi

-

-

0

Jakt

-

-

0

Trafik

-

-

0

Landskap och kulturmiljö

-

-

0

Fornlämningar

0

0

0

Säkerhet

-

-

0
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Inledning

1.1 Bakgrund till projektet
VindIn Ab Oy planerar tillsammans med Triventus Pörtom Vind Ab en vindkraftpark i Pörtom by som är belägen i Närpes stad (Figur 1.1).

Figur 1.1. Projektområdet är belägen i Pörtom by, i Närpes, vid gränsen av det
Österbottniska och Söder Österbottniska landskapsgränsen.

1.2 Projektets syfte och mål
Syftet med vindkraftsparken är att producera el med vindkraft till det riksomfattande elnätet.
Detta projekt är en del av de klimatpolitiska mål som Finland har förbundit sig till
genom internationella avtal och som medlem av EU. Målet med arbets- och näringsministeriets klimat- och energistrategi är att höja vindkraftens totala kapacitet i Finland från den nuvarande kapaciteten på knappt 300 MW till 2 500 MW
senast år 2020.
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Figur 1.2. Finlands vindkraftsproduktion (linje) och den installerade vindkraftskapaciteten (staplar) under åren 1992-2012 (VTT 2013).

De internationella och nationella klimat- och energistrategierna och målen som
anknyter till vindkraftsprojektet presenteras i Tabell 1.1.
Tabell 1.1. Internationella on nationella klimat- och energipolitiska strategier i
anknytning till projektet.

Strategi

Mål

FN:s Klimatavtal (1992)

Stabilisera halterna växthusgaser i
atmosfären som förhindrar farlig
mänsklig påverkan på klimatsystemet.

Kyotoprotokollet (1997)

Begränsa industriländernas växthusgasutsläpp.

EU:s klimat(2008)

Minska växthusgasutsläppen med 20%
före år 2020 (jämförelseår 1990).

och

energipaket

Finlands nationella plan (2001)

Mångsidigare energianskaffning,
främja användningen av förnybar
energi.

Revidering av Finlands nationella
plan (2005)

Utnyttja vindkraft, vattenkraft och
biobränslen för att minska växthusgasutsläppen.

Finlands klimat- och energistrategi (2008)

Innehåller klimat- och energipolitiska
åtgärder fram till 2020 och ett perspektiv fram till 2050.
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1.3 Projektets tidsplan
Enligt den preliminära tidsplanen för projektet genomförs MKB-förfarandet och
planläggningen av projektområdet huvudsakligen under 2013 och färdigställs under den första hälften av 2014. Därefter preciseras de befintliga tekniska planerna
under en separat preciserande byggnadsplanering. Samtidigt ansöks om nödvändiga tillstånd för anläggningen av vindkraftsparken och enligt uppskattning slutförs tillståndsförfarandena före slutet av 2014.
Om tillstånden för vindkraftsparken beviljas enligt tidsplanen, kommer investeringsbeslutet att fattas i början av 2015. I så fall kan anläggningsfasen börja redan 2015 och slutföras före utgången av 2017.
Tabell 1.2. Den preliminära tidsplanen för projektet visas enligt olika arbetsfaser.

Arbetsfas

2

Påbörjas

Avslutas

Förberedande planering

2012

2013

MKB-förfarande

2012

2013

Planläggning

2012

2014

Preciserande byggnadsplanering

2013

2014

Tillståndsansökningar

2014

2014

Anläggning

2015

2016

Vindkraftsparken i drift

2015

~2035

Förfarande vid miljökonsekvensbedömning

2.1 Behovet av och målen med ett bedömningsförfarande
Lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB) och ändringen av lagen (458/1994, 458/2006) tillämpas alltid på projekt som kan medföra betydande
skadliga miljökonsekvenser. Vindkraftparker med minst tio kraftverk eller en total
kapacitet på minst 30 MW tillhör de projekt vars miljökonsekvenser skall utredas i
ett MKB-förfarande.
Syftet med MKB-förfarandet är att främja bedömningen och ett enhetligt beaktande av miljökonsekvenserna vid planering och beslutsfattande. Samtidigt är syftet att öka medborgarnas tillgång till information och deras möjligheter till medbestämmande. Genom förfarandet får också den projektansvarige behövlig information för att kunna välja det lämpligaste alternativet med tanke på miljön,
och myndigheten får veta mer om projektets förutsättningar och information för
att kunna definiera tillståndsvillkoren.
Enligt MKB-lagen ska miljökonsekvenserna av ett projekt utredas vid ett bedömningsförfarande enligt lagen innan åtgärder med väsentliga miljökonsekvenser
vidtas för genomförande av projektet. Bedömningsförfarandet ska vara slutfört
senast innan ett beslut fattas i ett tillståndsförfarande gällande projektet.
Inga beslut om projektet fattas i MKB-förfarandet, utan beslutet fattas efter
MKB:n i samband med planläggningen och tillståndsförfarandena.
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2.2 MKB-förfarandets skeden
MKB-förfarandet består av två skeden: i förfarandets första skede uppgörs ett
program för miljökonsekvensbedömning (MKB-program), och därefter en miljökonsekvensbeskrivning (MKB-beskrivning).

Figur 2.1. MKB-förfarandets skeden.

I MKB-programmet som uppgörs i MKB-förfarandets första skede presenteras
projektets genomförandealternativ samt planen om hur konsekvenserna ska bedömas. Officiellt börjar MKB-förfarandet då kontaktmyndigheten lägger fram
MKB-programmet till påseende och ber berörda parter om utlåtanden och åsikter.
Alla som kan påverkas av projektet får framföra åsikter om MKB-programmet och
om huruvida det är tillräckligt omfattande eller inte. Kontaktmyndigheten ger ett
eget utlåtande om MKB-programmet utifrån de erhållna anmärkningarna och utlåtandena.
I bedömningsprogrammet presenteras bland annat:


beskrivning av projektet



alternativa sätt att genomföra projektet



tillstånd som förutsätts för att projektet ska kunna genomföras



beskrivning av miljön



utredningar som genomförts eller kommer att genomföras



metoder som kommer att användas vid miljökonsekvensbedömningen



projektets konsekvensområde



plan av bedömning och deltagande



tidsplan för projektet och MKB-förfarandet

MKB-bedömningen görs utifrån MKB-programmet och utlåtandena om detta.
Resultaten av bedömningsarbetet sammanställs i MKB-beskrivningen. I konse-
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kvensbeskrivningen presenteras resultaten av miljökonsekvensbedömningen. I
konsekvensbeskrivningen ska framgå preciseringar av uppgifterna i bedömningsprogrammet, och dessutom bland annat:


källmaterial som använts vid bedömningen



bedömning av miljökonsekvenserna av projektet och dess alternativ



en utredning om projektets genomförbarhet



eventuella brister i bedömningsarbetet



lindring av skadliga miljökonsekvenser



förslag till uppföljningsprogram



en utredning om hur kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-programmet har beaktats



en lättfattig och åskådlig sammanfattning

När projektansvarige levererat konsekvensbeskrivningen till kontaktmyndigheten
sätter denne fram rapporten till allmänt påseende, på samma sätt som vind MKBprogramskedet. MKB-förfarandet avslutas när kontaktmyndigheten har gett sitt
utlåtande om MKB-beskrivningen.
MKB-beskrivningen samt kontaktmyndighetens utlåtande inklusive ett sammandrag av utlåtanden och åsikter bifogas till dokumenten för ansökan om bygglov
och andra till tillstånd, som förutsätts för att projektet ska kunna genomföras.
2.3 Bedömningsförfarandets parter
Projektansvarig ansvarar för planeringen och genomförandet av projektet.
Kontaktmyndighet är den regionala ELY-central. Kontaktmyndigheten ser till att
förfarandet vid bedömning av projektets miljökonsekvenser ordnas i enlighet med
MKB-lagen och -förordningen. Kontaktmyndigheten sköter bl.a. tillkännagivanden
och kungörelser samt ordnar nödvändiga offentliga samråd, samlar in utlåtanden
och åsikter, granskar bedömningsprogrammet och konsekvensbeskrivningen och
ger utlåtanden om dessa. Kontaktmyndigheten ordnar vid behov uppföljning av
miljökonsekvenserna tillsammans med andra myndigheter och den projektansvarige.
MKB-konsult är en extern och oberoende grupp av experter som på uppdrag av
den projektansvarige bedömer miljökonsekvenserna. Gruppen består bland annat
av experter inom markanvändning, naturvetenskaper och teknikbranschen. MKBkonsult för detta projekt är FCG Design och planering Ab.
Dessutom har en större uppföljningsgrupp tillsatts för att öka möjligheterna till
växelverkan och medbestämmande samt tillgången till information. Till uppföljningsgruppen har representanter för intressentgrupper som den projektansvarige
anser viktiga inbjudits. Uppföljningsgruppen sammanträder en gång i varje utkastskede, då gruppens medlemmar kan ge kommentarer om rapportens innehåll.
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Figur 2.2. Aktörer som deltar eller beaktas i MKB-förfarandet

2.4 Övrig information och hörande av myndigheter, organisationer och allmänheten
I förfarandet vid miljökonsekvensbedömning kan, förutom ovan nämnda
parter, alla de parter delta, vars förhållanden eller intressen, kan påverkas av projektet. Medan bedömningsprogrammet och konsekvensbeskrivningen
är framlagda kan parterna framföra sina åsikter till ELY-centralen om projektet
och dess miljökonsekvenser samt om huruvida bedömningsarbetet är tillräckligt
omfattande eller inte.
I samband med miljökonsekvensbedömningen ordnas möten för allmänheten, där
allmänheten kan framföra sina åsikter om miljökonsekvensbedömningen och om
utredningarnas tillräcklighet direkt till ELY-centralen, den projektansvarige eller
konsulten. Dessutom informeras allmänheten om projektet och om MKB- och
planförfarandet på mötena. ELY-centralen informerar om mötena genom kungörelser i tidningarna och på webbplatsen. Kontaktmyndigheten kungör de platser
där MKB-programmet och -beskrivningen finns till påseende i samband med kungörelserna. Samtidigt meddelas om platser och tidpunkter för allmänna möten.
ELY-centralen meddelar om hur MKB-förfarandet framskrider på sin webbplats
(www.ely-keskus.fi). Från webbplatsen kan man dessutom ladda ned MKBförfarandets rapporter och andra relevanta officiella dokument.
2.5 MBK-förfarandet i detta projekt
Projektägare och projektansvariga är VindIn Ab Oy och Triventus Pörtom Vind Ab.
VindIn Ab Oy är ett finskt dotterbolag till det svenska vindkraftsföretaget VindIn
AB. Företagets mål är att identifiera lämpliga platser samt utveckla, bygga och
driva vindkraftverk i Skandinavien. VindIn Ab Oy grundades år 2012. Företaget
utvecklar just nu flera vindkraftparker i Norden. Ytterligare information om bolaget och dess verksamhet finns på webbplatsen www.vindin.se.
Triventus Pörtom Vind Ab är delägare i projektet. Triventus Pörtom Vind Ab är ett
finskt dotterbolag till det svenska vindkraftföretaget Triventus AB. Triventus AB
erbjuder hållbara lösningar inom förnybar energi i Skandinavien och Baltikum.
Triventus Pörtom Vind Ab grundades år 2013. Triventus AB har också flera vind-
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kraftprojekt på gång i Finland. Mera information om bolaget finns på webbplatsen
www.triventus.com.
I samband med att den projektansvarige ingått arrendeavtal med markägarna har
projektansvarige och markägarna haft ett intensivt samarbete där markägarna
bl.a. tillsatt en arbetsgrupp och projektören inbjudit till stormöten för att informera markägare i området om projektet.
Officiellt började MKB-förfarandet när den projektansvarige lämnade MKBprogrammet till kontaktmyndigheten (Södra Österbottens ELY-central) i januari
2013. Bedömningsprogrammet är en utredning av projektområdets nuvarande
tillstånd och en plan över vilka konsekvenser som utreds och på vilket sätt utredningarna görs.

Figur 2.3. Projektets MKB-program blev färdigt i januari 2013 efter vilken den
skickades till kontaktmyndigheten (Södra Österbottens ELY-central) 24.1.2013.
Södra Österbottens ELY-central framlade programmet offentligt till påseende
25.3-29.4.2013.

Kungörelsen om bedömningsprogrammet och bedömningsprogrammet har varit
officiellt framlagd till påseende 25.3–29.4.2013 under tjänstetid på den officiella
anslagstavlan i Närpes stad. Kungörelsen och bedömningsprogrammet har också
skickats till stadens huvudbibliotek för påseende under samma tid och materialet
har publicerats på Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens webbplats. Kungörelsen har publicerats 21.3.2013 och 22.3.2013 i Suupohjan Sanomat
och Sydösterbottens Tidning. Alla som kan påverkas av projektet har fått framföra åsikter om MKB-programmet och om huruvida det är tillräckligt omfattande
eller inte. Kontaktmyndigheten har gett ett eget utlåtande om MKB-programmet
utifrån de erhållna anmärkningarna och utlåtandena. Kontaktmyndigheten gav sitt
utlåtande om MKB-programmet den 28 maj 2013 (Dnr EPOELY/4/07.04/2013).
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Det första mötet för uppföljningsgruppen hölls den 12.12 2012 i Pörtom skola. På
mötet diskuterade man bland annat om projektets tekniska planering och om genomförandet av och innehållet i MKB- och planläggningsförfarandena.
Det första mötet för allmänheten som ordnades i MKB-programskedet hölls den
15 april 2013 i Pörtom skola. Mötet ordnades som ett informations- och diskussionsmöte om projektets bedömningsprogram. Sammanlagt deltog cirka
50 invånare i evenemanget.
Det andra mötet för uppföljningsgruppen hölls den 15.8 2013 i Pörtom skola. På
mötet diskuterades resultaten av projektets tekniska planering, fältundersökningarna och genomförandet av och innehållet i MKB- och planläggningsförfarandena.
Under miljökonsekvensbeskrivningens påseendetid ordnades ett möte för allmänheten, där man bland annat presenterar resultaten av bedömningsarbetet, projektets planeringsläge och var man befinner sig i planläggningsprocessen.
Tabell 2.1. Parter i projektets MKB-förfarande.

Part

Representant/instans

Projektansvarig

VindIn Ab Oy, Triventus Pörtom Vind Ab

Kontaktmyndighet

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten

Konsult

FCG Design och planering Ab

Uppföljningsgrupp

VindIn Ab Oy, Triventus Pörtom Vind Ab
Södra Österbottens ELY-central
Suupohja ornitologiska förening rf.
WWF Suomi merikotkatyöryhmä
Skogsvårdsföreningen Österbotten
Sydbottens Natur och Miljö
Pörtom Hembygdsförening
Pörtom Byaråd
Närvijoen Kyläseura Ry
Pörtom Ungdomsförening
Pörte Jaktförening
Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening rf.
Österbottens svenska producentförbund (Pörtom)
Österbottens förbund
Södra Österbottens förbund
Österbottens museum
Museiverket
Närpes planläggnings- och miljösektioner
Kurikkas, Malax och Teuvas planläggnings- och miljösektioner
Västkustens Miljöenhet
Österbottens naturskyddsdistrikt
Forststyrelsen
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet
Finavia Oyj
Fingrid Oyj
Fortum Oyj
EPV Regionalnät Ab

Under utredningsskedet har den projektansvarige och MKB-konsulten mött myndigheter och intresseorganisationer för att delge och få information om projektets
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genomförbarhet. För att säkerställa kvaliteten på miljökonsekvensbedömningen
gjordes bedömningsarbetet dessutom i betydande grad i samråd med kontaktmyndigheten.
2.6 Samordning av planläggningen och MKB-förfarandet
Eftersom MKB-förfarandet och planläggningsprocessen genomförs samtidigt och i
betydande mån omfattar samma miljöutredningar, lönar det sig att kombinera
dem i mån av möjlighet. För att samordna processerna har konsulten tillsatt en
expertgrupp som integrerat ansvarar för både genomförandet av planläggningsprocessen och MKB-förfarandet.
I praktiken samordnas MKB:n och planläggningen så att det faktaunderlag om
projektet och dess omgivning som förutsätts för planläggningen i huvudsak utarbetas inom ramen för MKB-förfarandet. För att man ska kunna utnyttja det
material som produceras i MKB-förfarandet för planläggningen krävs ett nära
samarbete mellan arbetsgrupperna för MKB:n och planläggningen. Planläggaren
ska säkerställa att de utredningar som utarbetas inom MKB-förfarandet även
motsvarar planläggningsbehoven.
MKB- och planläggningsprocesserna genomförs etappvis så att planläggningens
centrala planeringsdokument läggs fram till påseende kort efter varje påseende
av MKB-dokument. Detta möjliggör ett systematiskt utnyttjande av MKBförfarandets senaste faktaunderlag och att beakta myndighetsresponsen under
MKB-förfarandets förlopp.
Informationsmötena gällande MKB- och planläggningsprocesserna kombineras så
att de som är intresserade av projektet på samma möte kan få information om
hur projektet, MKB-förfarandet och planläggningen framskrider samt om hur de
utredningar som har gjorts i MKB:n har påverkat projektplaneringen och planläggningen.

Figur 2.4. MKB-förfarandets och delgeneralplaneringens skeden.
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Vald teknik för vindkraftparken

3.1 Vindförhållanden
Basen för val av typ av vindkraftverk och layout för ett specifikt område är områdets vindförhållanden. Enligt vindatlasen (www.vindatlas.fi) är vindens årsmedelhastighet på vindparksområdet 6,8 meter per sekund på 100 meters höjd och 7,6
meter per sekund på 150 meters höjd. Enligt vindrosen dominerar sydvästliga och
sydliga vindar på området (Figur 3.1). För att säkerställa att vindförhållandena är
tillräckliga med tanke på vindkraftsproduktionen pågick vindmätningar på området fram till sommaren 2013.

Figur 3.1 Vindrosen beskriver andelen vindar i olika riktningar på 100 meters
höjd i projektområdet (Finlands vindatlas 2012).

3.2 Vindkraftparkens konstruktioner
3.2.1 Vindkraftverkens dimensioner
På basen av den preliminära vindanalysen är enhetseffekten för den typ av vindkraftverk som lämpar sig för området cirka 3,4 MW med cirka 140 meter högt
torn, ett maskinhus och en trebladig rotor. Rotorbladen är tillverkade i kompositmaterial. Rotorbladets längd är cirka 65 meter och rotorbladens diameter cirka
130 meter. Vindkraftverkets högsta höjd är strax över 200 meter. För visualiseringarna har kraftverket Vestas V126-3.3 med navhöjden 142 meter i vind klass
IEC III valts.
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Figur 3.2. Principskiss av ett vindkraftverk som ska bedömas i MKB-förfarandet.
Höjden på vindkraftverkets cylindriska ståltorn är 140 meter och rotorbladet är
65 meter. Vindkraftverkets maximala höjd är således totalt 205 meter.

Den valda vindkraftverkstypens maskinhus, cirka 100 ton och 3,5-4 x 12 meter
stort, placeras på tornet. I maskinhuset finns växellåda, generator samt regleroch styrsystem. Växellådan omformar rotorns varvtal (5−15 varv per minut) till
en nivå som är lämplig för generatorn. Alternativt kan varvtalen regleras med så
kallad direktdriven teknik. Särskilda motorer vrider maskinhuset mot vinden med
hjälp av en vindriktningsgivare och en styranordning. Maskinhusets stomme och
hölje tillverkas vanligen av stål eller glasfiber (Vindkraftföreningen 2012).
I maskinhuset finns 300−1 500 liter olja och 100–600 liter kylarvätska. Kylarvätskan består av vatten och glykol. Dessutom används i viss mån smörjfett i
lager och andra glidytor, men mängden är mycket liten. Förutom olja, kylarvätska
och smörjfett används inga andra kemikalier i kraftverket.
Kraftverkets torn byggs i sektioner av valsat stål där tornets nedersta del byggas
med prefabricerade betongsektioner. Tornet bultas fast i fundamentet.
Valet av fundamenttyp görs separat för varje vindkraftverk utifrån markunderlaget på varje enskild plats. På basen av utgångsuppgifterna är den lämpligaste och
kostnadseffektivaste metoden för fundamentbygge stålbetongfundament som vilar på marken. Andra möjliga alternativ är stålbetongfundament med massabyte
eller fundament förankrat i berg.
I detta skede har jordmånen bedömts på basen av kartstudier och platsbesök. I
projektets fortsatta planeringsskede genomförs undersökningar av jordmånen genom att borra testhål i området kring ett eventuellt kraftverk. Först därefter kan
fundamenten detaljplaneras. I detta skede presenteras mängden betong, grus,
stål och jordmassor som behövs för fundamenten utgående från stålbetongfundament som vilar på marken.
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Betong

Figur 3.3. Stålbetongfundament som vilar på marken.

För den valda kraftverkstypen är diametern på ett stålbetongfundament som vilar
på marken är cirka 23 meter och höjden cirka 1,5–3 meter. För ett fundament
använd således 1 000 m3 betong och cirka 100 ton armeringsjärn. I byggnadskedet grävs fundamentplatsen upp och därefter gjuts stålbetongfundamentet
ovanpå ett skikt av grus eller kross. Efter gjutningen täcks fundamentet med
jordmaterial.
3.2.2 Flyghindersmarkering
Varje vindkraftverk färgsätts och förses med flyghinderljus enligt Trafiksäkerhetsverket TraFis beslut (19.7.2013, TRAFI/13671/05.00.16.00/2013). Vindkraftverkens översta 2/3 delar är därmed vita och förses med ett dagtid högintensivt vitt
blinkade ljus (100 000 cd) på maskinhusets tak. Nattetid kan ljusstyrkan sänkas
till ett lågintensivt (2 000 cd) rött fast ljus. De blinkande ljusen skall synkoroniseras i hela parken. Därtill skall tornen förses med röda lågintensiva flyghindersljus.
3.2.3 Interna vägar och uppställningsytor
För anläggningen av vindkraftverken behövs ett internt vägnät i gott skick som
kan användas året runt. I mån av möjlighet utnyttjar man det befintliga nätverket
av skogsbilvägar och förstärker dem efter behov. För att klara specialtransporterna skall vägytan vara minst 4,5 meter bred. Beroende på terrängen anläggs därtill dikesrenar upp till 2 meter. Uppskattningsvis behövs cirka 4 800 m 3 grus per
kilometer ny väg då vägens slitlager är 20 cm och bärlagret 40 cm tjockt. Motsvarande mängd för att iståndsätta befintliga skogsbilvägar är cirka 2 800 m 3 per
kilometer väg.

Figur 3.4. Exempel på profil på planerat internt vägnät i vindkraftparken.
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Längs vägarna transporteras byggmaterial och materiel som behövs för resningen
av vindkraftverken. Efter anläggningen används vägnätet för service- och övervakningsåtgärder vid vindkraftverken.

jordkabel

Figur 3.5. Exempel på bygg- och serviceväg för vindkraftsparken. Vägarna används bland annat för transport av betong och grus samt kraftverkens komponenter. I driftskedet används vägarna bl.a. för årlig service. Diket för jordkabeln
finns på vägens vänstra sida (foto: Hans Vadbäck/FCG).

Vid dimensioneringen av vägarna och anslutningar bör dessutom beaktas att
vindkraftverkens rotorblad levereras till platsen med specialtransporter som är
över 60 meter långa. Därför krävs mer utrymme än normalt för anslutningar och
kurvor. Vägarnas maximala lutning får vara tio procent och minsta krökningsradie
40-60 meter.
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Figur 3.6. Två exempel på möjliga kurvor för planerat internt vägnät i en vindkraftpark och specialtransportfordon med rotorns vingar. De streckade linjerna
indikerar hinderfritt område, där sten och träd måste röjas.

Vid varje vindkraftverks fundament byggs en uppställningsyta för resande av
vindkraftverket. På denna yta ställs lyftkranen upp och vindkraftverkets komponenter lagras inför resningen. Beaktande den valda typen av vindkraftverk är det
plana hårdgjorda kranområdet cirka 40 x 60 meter, dimensionerat för en mobil
lyftkran på 500 ton. Därtill sträcker sig uppställningsytan för kranen cirka 20 x
150 meter längs med ankomstvägen. I anläggningsskedet röjs därmed trädbeståndet på ett cirka ett hektar stort område för att man ska kunna bygga fundamentet och resa vindkraftverket. Det röjda uppställningsområdets storlek beror
på val av vindkraftsleverantör.

Figur 3.7. Exempel på planerad uppställningsyta för resning av ett vindkraftverk.

Därtill krävs under byggnadsskede ett temporärt kontors/lagringsutrymme på
cirka 20 x 60 meter.
3.2.4 Elöverföring inom vindkraftsparken
Vindkraftverkens generatorspänning är en kilovolt (kV) eller mindre. Spänningen
höjs med en transformator inuti kraftverket till en medelspänningsnivå på cirka
20–45 kV, som används i elöverföringsnätet inom parken. Vindkraftselen överförs
med jordkabel till en elstation som skall byggas inom vindparksområdet. El- och
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dataöverföringskablar inom parken grävs ner i ett kabeldike som normalt är 0,5–1
meter djupt. Kabeldiket är cirka en meter brett. Kabeldikena placeras i mån av
möjlighet i anslutning till servicevägarna. Där kablarna placeras på ett annat
ställe än längs vägen, behövs en cirka fyra meter bred och trädfri terrängkorridor
där kabeln dras.
Jordkablarna mellan vindkraftverken kopplas samman i små byggnader, parktransformatorstationer, på parkområdet. Parktransformatorstationernas yta är
cirka 1 m2. Tack vare kopplingsmöjligheterna kan man skapa alternativa elöverföringslinjer inom parken, till exempel i anslutning till service eller vid fel.
Jordkablarna inom vindkraftsparken kopplas till en 110 kV elstation som byggs på
vindparksområdet. I elstationen finns övervakningsapparatur och utrustning för
skydd av kablar samt en transformator som används för att höja medelspänningen till en spänning på 110 kV. En höjning av spänningen minskar överföringsförlusten. Elstationens mest synliga komponenter är ett 110 kV ställverk, en transformator och en skyddsbyggnad. En del av utrustningen som behövs för att
skydda och övervaka elnätet skyddas från väder och vind inuti byggnaden. Elstationen inhägnas enligt elsäkerhetsbestämmelserna, vilket förhindrar att obehöriga
kan komma in på området. Övervakningen av elstationen sker centraliserat från
kontrollrummet. Därför kan man också placera en dataöverföringsmast vid stationen för att tillgodose dataöverföringsbehoven. Dataöverföringen kan också ske
med en optisk fiberanslutning.
En 110 kV elstation kräver cirka 0,5 hektar mark. Stationen består av en eller två
transformatorer, ställverk, en ändstolpe som behövs för anslutning av en 110 kV
ledning och en byggnad som skydd för den nödvändiga apparaturen. Byggnadens
yta är cirka 30–70 kvadratmeter. Vid stationen placeras eventuellt också en cirka
20–30 meter hög mast för datakommunikation ifall ett fibernät inte finns tillgängligt och GSM signalen är svag.
3.2.5 Elöverföring till det nationella stamnätet
I vindkraftparkens elstation höjs elspänningen till 110 kV. Från elstationen överförs elen till det nationella nätet via en luftledning. Preliminärt planerades denna
park anslutas till samnätet med uppslackning på kraftledningen. Vid ett möte
3.10.2013 meddelade Fingrid att den existerande 110 kV ledningen inte har kapacitet att ta emot el från Pörtoms vindkraftprojekt. I detta läge bör därför parken
anslutas till en ny ännu oplanerad 400 kV station i närheten av Pörtom. Alternativt kan parken anslutas till Toby elstation i Korsholm.
3.3 Anläggning av vindkraftsparken
Vindkraftverkens delar, maskinhuset, rotorbladen och tornet transporteras i 7−10
delar som specialtransporter på landsvägarna. För anläggningen av ett enskilt
kraftverk krävs 12–14 specialtransporter.
Kabeldragningarna inom området görs före resningen av vindkraftverken. När
vindkraftverken har förbundits med jordkablar kan fundamenten täckas över och
resningen inledas.
Den egentliga resningen börjar när fundamenten är färdiga. Monteringen av ett
kraftverk tar cirka 3−4 dagar. Om transformatorn ska placeras i den nedre delen
av tornet, lyfts den på plats på tornets fundament. Därefter monteras tornet genom att lyfta upp en del i sänder. Sedan lyfts maskinhuset och sist rotorn. För
detta används i allmänhet den huvudsakliga lyftkranen och en hjälplyftkran.
Svåra väderleksförhållanden kan avbryta lyftarbetena och exempelvis lyftet av ro-
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torn hindras om vindhastigheten är mer än åtta meter per sekund. Beroende på
årstiden kan svåra väderleksförhållanden fördröja resningen med cirka 10–50
procent jämfört med den optimala resningstiden. Vid en förflyttning från ett ställe
till ett annat kan det bli nödvändigt att demontera kranen för resningen. Detta tar
vanligtvis en dag.

Figur 3.8. Monteringsområde för ett vindkraftverk. På fotot syns bland annat
kraftverkets maskinhus och en mindre hjälplyftkran samt i förgrunden en anslutningspunkt för parknätet (foto: Hans Vadbäck/FCG).

3.4 Drift och underhåll
När vindkraftsparken är i drift görs servicebesök till varje kraftverk 1–2 gånger
per år. Dessutom kan man anta att det behövs 1–2 oförutsedda servicebesök per
kraftverk per år. Det är alltså nödvändigt att besöka varje kraftverk i genomsnitt
tre gånger per år. Servicebesöken görs i regel med skåpbil. Servicevinschen, som
hör till kraftverkets standardutrustning, används för att lyfta tyngre tillbehör och
komponenter. I specialfall, när de tyngre komponenterna går sönder kan också en
mobil lyftkran behövas, eventuellt till och med en banddriven lyftkran.
Oljeflödet och -trycket samt mängden kylarvätska i maskinhuset övervakas genom ett automationssystem. Om oljetrycket sjunker eller oljeflödet är under minimivärdena, försätts kraftverket i larmtillstånd och stänger av sig omedelbart. På
detta sätt kan man kontrollera följderna av ett eventuellt oljeläckage. I larmtillstånd använder kraftverket en bromsmekanism för att stänga av rotorn inklusive
vridmekanismerna samt alla motorer och pumpar i maskinhuset.
Oljan i maskinhuset kontrolleras årligen och byts cirka en gång vart femte år. Oljan transporteras med en lämplig tankbil längs vindkraftsparkens servicevägar.
Utrustningen som används vid oljebytet ska vara helt kompatibel med kraftverkens konstruktioner. Om ett läckage av olja eller kylarvätska sker under bytet,
samlas vätskan in med hjälp av uppsamlingstråg, så att vätskan inte kan rinna ut
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ur maskinhuset. För eventuella avvikande situationer finns dessutom andra verktyg, till exempel oljebindemedel och trasor.
Oljebytet utförs av en entreprenör som kraftverksleverantören väljer och som har
den utbildning som krävs för arbetet. Entreprenören ska uppfylla kraftverksleverantörens krav på säkerhet och miljö (HSE) och inneha ett särskilt tillstånd för
hantering av farliga ämnen. Kraftverksleverantörens representant kommer att
övervaka alla arbetsskeden vid kraftverket. För servicen görs en särskild beredskapsplan för avvikande situationer. Alla skeden inom servicearbetet rapporteras
separat och analyseras.
Alla data som mäts upp i maskinhuset sänds till vindkraftsparkens kontrollcentral
via ett övervakningssystem (s.k. SCADA) som installerats i kraftverket och elstationen. Alla mätningar som görs i kraftverket följs upp genom fjärrövervakning i
realtid. På så sätt säkerställer man att eventuella läckage upptäcks i ett så tidigt
skede som möjligt. Vindkraftverkets maskinhus är dessutom indelat i flera avdelningar med tanke på läckage, så att eventuella vätskeläckage inte kan spridas i
hela maskinhuset. Hela maskinhuset har designats så att det är tätt, dvs. så att
all olja i maskinhuset ska stanna kvar i maskinhuset vid ett eventuellt läckage.
4

Projektets centrala miljöegenskaper

4.1 Beräkningsgrunder för miljöbelastning
4.1.1 Transporter och markanvändning
Trafik-, material- och markanvändningsbehov har beräknats utgående från den
valda tekniken och som summan av de enskilda komponenternas markanvändnings- och transportbehov enligt det som presenterats i kapitel 2.6, där nuvarande markanvändning utreddes i enlighet med kapitel 19 och kapitel 20.
4.1.2 Buller
Ljudtrycksnivåerna från vindkraftverken har modellerats med kalkylprogrammet
WindPRO 2.8 enligt standarden ISO 9613-2. I modelleringen användes som kraftverkets utgångsbullernivå (LWA) 107,5 dB(A) och 105 dB(A), som vindens hastighet 8 meter per sekund, som lufttemperatur 10 °C, som lufttryck 101,325 kPa
och som luftens relativa fuktighet 70 %. I modelleringen gjordes inga amplitudmodulationer och käll-ljudet antogs sprida sig i alla riktningar.
Bullerberäkningarna gjordes med beaktande av vindkraftverkens totala antal, placering, navhöjd och rotordiameter i de olika vindparksalternativen. I modellen användes grundkartans höjdkurvor som bas för den digitala höjdmodellen med en
resolution på 0,1 meter. Beräkningen gjordes för höjden 4 meter från markytan.
Som markens hårdhet användes värdet 0,4 (på skalan 0–1; hård–mjuk). Valet av
parametrarna grundar sig på VTTs rekommendationer (Nykänen m.fl. 2013).
Vindkraftverkens lågfrekventa buller (20-200 Hz) beräknads utgående från det
valda vindkraftverkets käll-ljuds angivna oktavband omvandlat till tredjedelsoktavband (Figur 4.1). Därefter modellerades den lågfrekventa ljudspridningen till
det bostadshus där ISO 9613-2 modellen påvisade den högsta bullernivån. Omvandlingen och modelleringen gjordes med ett Excel baserat program utvecklad
av FCG Planering och Teknik Ab, Ing. Mauno Aho.
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Figur 4.1. Anmält (General Specification V126-3.3 MW (Doc. no.0034-7616 V05)
16.1.2013) och beräknat käll-ljud för vald teknik för kraftverk med käll-ljud 107,5
dB(A).

Figur 4.2. Anmält (e.n.o. energy systems GmbH, 29.11.2012) och beräknat källljud för vald teknik för kraftverk med käll-ljud 105,5 dB(A).

Bullerberäkningarna gjordes med beaktande av vindkraftverkens totala antal, placering och navhöjd i de olika vindparksalternativen. Beräkningen gjordes till ytterväggen för det närmsta bostadshuset i anslutning till projektet, där det lågfrekventa bullret antogs avta med det geometriska avståndet och markytans beskaffenhet för landbaserade vindkraftparker. På basen av dessa bullernivåer utomhus
beräknades därefter tredjedelsoktavbandens bullernivåer inomhus. Bostadens ljudisolering beräknades på basen av den danska förordningen Bekendtgørelse om
støj fra vindmøller BEK nr 1284, 15.12.2011. Därefter jämfördes de modellerade
lågfrekventa ljudnivåerna till de nivåer som angivits i Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar om boendehälsa (Social- och hälsovårdsministeriet 2003).
Valet av parametrarna och jämförelsevärdena grundar sig på VTTs rekommendationer (Nykänen m.fl. 2013).
4.1.3 Skuggningar
Skuggningsmodellen gjordes med Shadow-modulen i programmet WindPro 2.8. I
modellerna beräknades skuggbildningens konsekvensområde och hur länge
skuggbildningen varar.
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Beräkningsmodellerna beaktade skuggbildningen i situationer då solen ligger mer
än tre grader över horisonten och rotorbladet täcker minst 20 procent av solen.
Vid beräkning av modellerna beaktades höjdförhållandena i terrängen, men inte
skogarnas täckning på området.
Skuggberäkningarna gjordes med beaktande av projektets tekniska egenskaper,
såsom vindkraftverkens totala antal, placering, navhöjd, rotordiameter och
driftstid i de olika vindparksalternativen. Vindkraftverkens årliga drifttid beräknades utifrån resultaten av de vindmätningar som utfördes på projektområdet. Som
utgångsdata för solskensmängderna användes de månatliga solskensmängder
som mätts i samband med långtids-uppföljningen vid väderstationen i Umeå i
Sverige.
4.1.4 Synlighet och fotomontage
Vindkraftverkens synlighetet modellerades med den så kallade ZVI-modulen i
programmet WindPro 2.8. Beräkningarna gjordes med beaktande av projektets
tekniska egenskaper, såsom vindkraftverkens totala antal, placering, navhöjd och
rotordiameter i de olika vindparksalternativen. I modellen beaktas förutom markytans höjd på basen av lantmäteriets kartdatabas (MML 2013) även områdets
skogsbestånd på basen av Corine data (Oiva 2013). I modellen antogs Corine dataklasser 311-313 (skog) vara 10-15 meter hög och visuellt ogenomtränglig.
Fotomontage gjordes likaså i WindPro 2.8 med Photomontage modulen, där platsen för fotograferingen bestämdes med GPS vid fototidpunkten och så väl fotoplatsens som fotografiets referenspunkter (X,Y,Z; 2-5 st) interpolerades från
lantmäteriets kartdatabas (MML 2013). Modellresultaten har åskådliggjorts med
hjälp av kartor, som visar summan av kraftverkens synlighet (0/1) enligt navhöjd
och panoramafotomontage. Panoramabilderna har gjorts i Photoshop Elements.

Figur 4.3. Principerna för synlighetsmodellen. Vid synlighetsanalys kan terrängformer, skog eller byggnader utgöra hinder.

4.2 Säkerhet
Vindkraftsparken kommer inte att omgärdas med ett staket med undantag av elstationen som uppförs på området. På grund av säkerhetsskäl kommer man att
begränsa möjligheten att vistas på området under byggnadsskedet. När vindkraftsparken är i drift är vägnätet fritt att använda för de som har del i vägarna.
Likaså är det fritt att röra sig i projektområdet när kraftverken är i drift.
Under senaste åren har myndigheter gett rekommendationer för säkerhetsavstånd i vindkraftsprojekt. I avseende på möjliga iskast och fallande delar från
vindkraftverken har miljöministeriet (2013) angivit ett säkerhetsavstånd som
motsvarar 1,5 x kraftverkets maximala höjd (Miljöministeriet 2012). Modelleringar
utfört av Transportministeriet (2011) har visat att kastlängden av is kan maximalt
vara 300 meter från kraftverk med en höjd på 200 meter. Enligt Transportministeriets (2011) beräkningar är sannolikheten för att träffas av ett fallande isstycke
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dock en på 1,3 miljoner år för en person som årligen under vintern befinner sig en
timme på cirka 10 meters avstånd från ett kraftverk som är i drift (Göransson
2012).
Skyddsavståndet mellan kraftverk och landsvägar är maximalt 300 meter, minst
dock kraftverkets maximala höjd sammanräknat med landsvägens skyddsavstånd, vilket är 20-30 meter. För järnvägar är skyddsavståndet för övrigt det
samma, men järnvägens skyddsavstånd är lite längre, 30-50 meter (Trafikverket
2012, Hytönen m.fl. 2012). Till farleder är det rekommenderade skyddsavståndet
1-5 nautiska mil, beroende på farledens storlek (Hytönen m.fl. 2012).
Gällande stamnätet är rekommendationen att avståndet från närmsta kraftverk
till stamnätets ledningsområdes yttre gräns skall vara minst 1,5 x kraftverkets
maximala höjd (Miljöministeriet 2012).
4.3 Radar- och kommunikationsteknologi
Vindkraftverk kan inverka på radio- och radarverksamhet. För väderradar har
följts meteorologiska institutets rekommendation om att inverkan bör utredas om
kraftverken ligger inom 20 kilometer från väderradarn (Arbets- och näringsministeret 2013). Gällande annan inverkan på civil och militär radarövervakning tilllämpas Trafis beslut och försvarsmaktens utlåtande. Gällande säkerhetsavstånd
till annan radiokommunikation har tillämpats kommunikationsverkets rekommendation. Gällande avstånd till anordningar för explosiva varor och fyrverkeripjäser,
transportförpackningar och -tankar för farliga ämnen, flytgas- och naturgasanläggningar, fabriker och upplag för explosiva varor samt kraftverk och produktionsanläggningar som använder tryckutsatta system tillämpats TUKES utlåtande
4784/36/2013 om riskevaluering för objekt inom 500 meter.
4.4 Vindkraftsverkens placering
Vindkraftverken har planerats på ett avstånd från skyddsvärda och känsliga objekt som förmodligen försäkrar om att ingen betydande störning eller skada förorsakas. Gällande buller från vindkraftverken har parken planerast så att 40 dB(A)
inte överskrids vid närmsta bostad och så att Social- och hälsovårdsministeriets
riktvärden för lågfrekvent buller inomhus inte överskrids. Gällande skuggningar
från kraftverken har parken planerats så att 8 årliga skuggtimmar inte överskrids
vid närmsta bostad. Angående kraftverkens synlighet har inget specifikt avstånd
eller beräkningsgrund använts som grund för skyddsavstånd utan placeringen utgår från konsekvensbedömingen nedan.
För att optimera produktionen placeras kraftverken så högt som möjligt och så att
avstånden mellan dem motsvarar diametern för 4−6 rotorer. I praktiken är avstånden mellan vindkraftverken cirka 500-800 meter. Kraftverkens inbördes avstånd anpassas så att parkeffektiviteten hålls över 90 % modellerad med WindPro
Park. Därtill strävas till att utnyttja befintliga vägar för att minimera ingreppen på
naturen.
5

Projektets alternativ

5.1 Projektområdet
Vindparkområdet som granskas under MKB-förfarandet är beläget i Pörtom, i Närpes, nära gränsen till Kurikka i öster och Malax i norr. Projektområdet är cirka
1600 hektar stort. Mindre tätorter eller bebyggelse i närheten av vindparksområdet är bland andra Närvijoki. Avståndet från projektområdet till kusten är cirka 25
kilometer. Genom området går Fingrid Oyj:s högspänningslinje (220 kV) i sydlig-
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nordlig riktning. Från och med 2014 kommer 220 kV linjen att bytas till en 110 kV
och en 400 kV linje.

Figur 5.1. Projektområdet för Pörtom vindkraftpark.

Bakgrunden till de alternativ som bedöms låg i den anslutningskapacitet som antogs finnas tillgänglig på Fingrid Oyj:s stamnät i Pörtom. Ytterligare har principen
för den tekniska planeringen utvidgats så att alternativen även utarbetats på basen av socio-ekonomiska principer, så som tillräckliga skyddsavstånd till farmområden och en likvärdig fördelning mellan VindIn Ab Oy och Triventus Pörtom Vind
Ab samt markägare.
5.2 Noll-alternativet
Förutom genomförandealternativen granskas ett så kallat nollalternativ, dvs. en
situation där projektet inte genomförs. I nollalternativet uppfylls inte projektets
mål utan motsvarande energimängd produceras på andra sätt.
ALT 0

Projektet förverkligas inte
Inga nya vindkraftverk byggs. Motsvarande energimängd produceras på annat sätt. I det nordiska energiproduktionssystemet ersätter energi producerad med vindkraft i första hand energi producerad med stenkol. I nollalternativet fortsätter markanvändningen i
vindparksområdet som förut.
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5.3 Projektalternativ 1
Alternativ 1 omtattar 23 stycken vindkraftverk och en 110 kV elstation. I mån av
möjlighet följer bygg- och servicevägarna befintliga vägar och de iståndsätts så
att de lämpar sig för tunga transporter. Längden på de vägar som ska byggas eller iståndsättas är totalt cirka 31 km. Jordkablarna dras i anslutning till servicevägarna.
Vindkraftverken kopplas samman med en 20–45 kV jordkabel och en ny 110 kV
elstation byggs i anslutning till den befintliga högspänningsledningen.
ALT 1

En större vindkraftpark i Pörtom
Enligt alternativet byggs 23 vindkraftverk med en total kapacitet
på cirka 80 MW.

Figur 5.2. Preliminär layout för Pörtom vindkraftspark med 23 kraftverk. Flyghindersljus anger kraftverk som skall förses med klart blinkande ljus dagtid.
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5.4 Projektalternativ 2
Alternativ 2 omtattar 12 stycken vindkraftverk och en 110 kV elstation. I mån av
möjlighet följer bygg- och servicevägarna befintliga vägar och de iståndsätts så
att de lämpar sig för tunga transporter. Längden på de vägar som ska byggas eller iståndsättas är totalt cirka 12 km. Jordkablarna dras i anslutning till servicevägarna.
Vindkraftverken kopplas samman med en 20–45 kV jordkabel och en ny 110 kV
elstation byggs i anslutning till den befintliga högspänningsledningen.
ALT 2

En mindre vindkraftpark i Pörtom
Enligt alternativet byggs 12 vindkraftverk med en total kapacitet
på cirka 40 MW.

Figur 5.3. Preliminär layout för Pörtom vindkraftspark med 12 kraftverk. Flyghindersljus anger kraftverk som skall förses med klart blinkande ljus dagtid.

6

Alternativens miljöbelastning

6.1 Trafik- och material
Alternativ 1 medför ett behov av cirka 270-320 specialtransporter. I projektet används sammanlagt 23 000 m3 betong och 23 000 ton armeringsjärn, vilket kräver
cirka 1 840 tunga transporter. Den areal som kommer att användas för huvud-
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sakligen vägar och uppställningsytor uppgår till sammanlagt 113,5 hektar. Tidmässigt tar det en byggsäsong att bygga vägar och fundament medan resningen
av kraftverken kan ske under sex månader.
Alternativ 2 medför ett behov av cirka 130-160 specialtransporter. I projektet används sammanlagt 12 000 m3 betong och 12 000 t armeringsjärn, vilket kräver
cirka 960 tunga transporter. Den areal som kommer att användas för huvudsakligen vägar och uppställningsytor uppgår till sammanlagt 286,5 hektar. Tidmässigt
tar det en byggsäsong att bygga vägar och fundament medan resningen av kraftverken kan ske under tre månader.
Tabell 6.1. Sammansättning av de preliminära tekniska uppgifterna om vindkraftparkens olika genomförandealternativ.
Fö

Alternativ1
Antal kraftverk
Total kapacitet (MW) ~
Årlig elproduktion GWh ~
Interna elnätet
Jordkabeldiken
110 kV station
Vägar och uppställningytor
Iståndsätts
Nya vägar
Uppställningytor
Fundament
Betong
Armeringsjärn
Transporter
Specialtransporter
Tunga transporter
Antal kraftverk
Total kapacitet (MW) ~
Årlig elproduktion GWh ~
Interna elnätet
Jordkabeldiken
110 kV station
Vägar och uppställningytor
Iståndsätts
Nya vägar
Uppställningytor
Fundament
Betong
Armeringsjärn
Transporter
Specialtransporter
Tunga transporter

Mängd / Antal
23 st
80 MW
200 GWh

Materialåtgång

22 km
1 st
14 km
17 km
23 st

Markanvändning

ha
0,5 ha
39 km3
82 km3
ca 33 000 m3

119 ha
144,5 ha
23 ha

12 000 m3
12 000 m3
270-320 st
5 500 st
Alternativ2
12 st
40 MW
100 GWh
10 km
1 st
5,3 km
6,6 km
12 st

ha
0,5 ha
14 840 m3
31 680 m3
ca 17 000 m3
23 000 m3
23 000 m3

130-160 st
2 700 st

45,5 ha
56,1 ha
12 ha
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6.2 Buller
Med ett kraftverk med käll-ljudet 107,5 dB(A) medför alternativ 1 att i projektets
utkanter är bullernivån 40 dB(A) cirka 850 meter från kraftverken. På ett avstånd
av cirka 1700 meter har bullernivån sjunkit till cirka 35 dB(A). Med det lägre källljudet uppkommer motsvarande buller nivåer 40 dB(A) och 35 dB(A) på avståndet
650 meter och 1300 meter (Figur 6.1).

G

Figur 6.1. Bullrets utbredning i projektalternativ 1 med 23 kraftverk med två olika
käll-ljud. Bokstav anger bostad för vilken lågfrekvent buller modellerats.
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Figur 6.2. Lågfrekventa bullernivåer inomhus vid bostad G (se Figur 6.1) i förhållande till Social och Hälsovårdsministeriets (2003) riktvärden för de enskilda terserna 20-200 Hz för alternativ 1 med käll-ljud enligt Figur 4.1.

Det lågfrekventa bullret modellerades till bostad G i Figur 6.1. För byggnad G var
avståndet till närmast kraftverk (4) 920 meter och 10 kraftverk låg inom drygt
2200 meter. Utgående från det högre käll-ljudet beräknads ljudnivån för de enskilda terserna inomhus till 20-50 dB.
I det mindre projektalternativet sprider sig ljudet även på mindre områden. Med
käll-ljudet 107,5 dB(A) medför alternativ 2 att i projektets utkanter är bullernivån
40 dB(A) cirka 700 meter från kraftverken. På ett avstånd av cirka 1400 meter
har bullernivån sjunkit till cirka 35 dB(A) (Figur 6.3).
I det mindre alternativet modellerades det lågfrekventa bullret till bostad D i Figur
6.3. För byggnad G var avståndet till närmast kraftverk (12) knappt 1 200 meter
och 10 kraftverk låg inom drygt 2 500 meter. Utgående från det högre käll-ljudet
beräknades ljudnivån för de enskilda terserna inomhus till 20-50 dB.
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D

Figur 6.3. Bullrets utbredning i projektalternativ 2 med 12 kraftverk med det
högre käll-ljudet. Bokstav anger bostad för vilken lågfrekvent buller modellerats.

Figur 6.4. Lågfrekventa bullernivåer inomhus vid bostad D (se Figur 6.3) i förhållande till Social och Hälsovårdsministeriets (2003) riktvärden för de enskilda terserna 20-200 Hz för alternativ 1 med käll-ljud enligt Figur 4.1.

VINDIN & TRIVENTUS
FCG DESIGN OCH PLANERING AB

PÖRTOM VINDKRAFTPARK
MKB-PROGRAM

28 (206)

6.3 Skuggning
På basen av områdets vindförhållande (kapitel 3.1) modellerades kraftverkens
driftstimmar till över 8 500 h/a. På basen av väderleksförhållandena uppskattades
sannolikheten för solsken till som mest knappt 10 h/dygn i juni och som minst
knappt 1 h/dygn i december. Eftersom skuggbildningen är ett fysikaliskt fenomen
utan kumulativa synergieffekter sprider sig skuggningseffekten lika långt från
kraftverken i bägge alternativen, dvs. 8 h/a cirka 1 300 meter i syd-västlig och
syd-ostlig riktning från de yttersta kraftverken och cirka 1 000 meter i nordlig
riktning (Figur 6.5 och Figur 6.6).

Figur 6.5. Skuggningens utbredning i projektalternativ 1 med 23 kraftverk.
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Figur 6.6. Skuggningens utbredning i projektalternativ 2 med 12 kraftverk.

6.4 Synlighet
Utgående från den valda kraftverkstekniken kommer kraftverken att vara synliga
över ett stort område. Oberoende av alternativ kommer kraftverkens nav att synas på stora öppna områden i Pörtom, Velkmoss, på Sanemosse, i Jurva, Närvijoki samt i Övermark (Figur 6.7, Figur 6.8).
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Figur 6.7. Kraftverkens synlighet som antalet synliga nav från olika punkter i projektets närhet i alternativ 1.

Figur 6.8. Kraftverkens synlighet som antalet synliga nav från olika punkter i projektets närhet i alternativ 2.
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6.5 Förändringar i projektet efter MKB-programmet
I MKB-programskedet presenterades två olika alternativ som skulle bedömas. På
basen av Trafis flyghinderstillstånd och utförda vindmätningar har den projektansvarige förkastat alternativet med mindre vindkraftverk. Som en följd av detta
kan något färre kraftverk planeras på området samtidigt som den maximala effekten är något större. Likaså har projektområdet avgränsats så att det omfattar
de fastighter för vilka bägge projektansvarige har ingått arrendekontrakt.
Den tekniska planeringen har likaså utvidgats till att omfatta de miljövärden som
påträffats i processen och socio-ekonomiska principer, så som tillräckliga avstånd
till farmområdet och en likvärdig fördelning mellan VindIn Ab Oy och Triventus
Pörtom Vind Ab samt markägare.
På basen av responsen från MKB-programmet har även antalet alternativa vägplaner minskat och nya alternativ framtagits. Därtill har alternativet med en uppslackning på befintlig 110 kV linje förkastats på basen av information från Fingrid
Oyj.
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Anknytning till andra projekt

7.1 Vindkraftparker i drift i näromgivningen
Inom en radie på cirka 20 kilometer från projektområdet finns inga vindkraftparker i bruk (Finska Vindkraftföreningen r.f. 2013a). Därmed bedöms inte de sammantagna konsekvenserna för vindkraftparker i drift med projektet i Pörtom.
7.2 Vindkraftparker som planeras i näromgivningen
Flera vindkraftsparker planeras i Österbotten. Planeringsskedena är i olika stadier.
Inom 20 kilometers radie från projektområdet i Pörtom planeras enligt uppgifter
för närvarande totalt 4 vindkraftsparker av vilka en omfattas av detta projekt
(Figur 7.1) (Finska Vindkraftföreningen r.f. 2013b).
Smålands Miljöenergi Ab planerade en vindkraftpark med cirka 13 kraftverk i
Pörtom. Vindkraftparken var belägen direkt norr om projektområdet. Vindkraftparkens totala kapacitet skulle ha varit cirka 26-39 MW. Detta projekt är numera övertaget av Triventus AB och omfattas av detta projekt. Sammantagna
konsekvenserna bedöms inte.
Det projekt som är mest väsentligt med tanke på de sammantagna konsekvenserna enligt Finska Vindkraftföreningen (2013) och enligt information från Malax
kommun (Simons, e-post 12.9 2013) är Österbottens Miljöenergi Abs vindkraftspark Ribäcken belägen i Malax. Österbottens Miljöenergi Ab planerar att
bygga fem vindkraftverk i de södra delarna av Malax, i skogsområdet mellan
Björknäs och Petalax på området Flatberget nr 17 på objektkorten i förslaget till
etapplandskapsplan II (Figur 7.2). Den planerade vindkraftparken ligger som
närmast på 10,5 kilometers avstånd nordväst om projektområdet i Pörtom. Vindkraftsparkens preliminära totalkapacitet blir cirka 15 MW. Planen är att koppla
kraftverken till Petalax elstation med jordkabel. Projektet är i planläggningsskede.
Sammantagna konsekvenserna för Pörtom vindkraftpark har bedömts tillsammans med projektet i Ribäcken.
De sammantagna konsekvenserna för vindkraftparkerna i Laihia, Teuva och
Långmossen har inte bedömts eftersom kraftverken planeras på över 13 kilometers avstånd från Pörtom vindkraftpark:


EPV Tuulivoima Oy planerar en vindkraftpark med 25 turbiner i Laihia. Parkens totala kapacitet skulle vara 30-60 MW. Avståndet till de närmaste
planerade kraftverken i Pörtom skulle vara ungefär 13 kilometer.



EPV Tuulivoima Oy planerar en vindkraftpark med cirka 20 kraftverk i
Teuva. Avståndet till Pörtom vindkraftområde skulle vara cirka 18 kilometer. Vindkraftparkens totala kapacitet skulle uppgå till ungefär 40-100 MW.



Enligt uppgifter från Malax kommun (Simons, e-post 12.9 2013) har kommunen beslutat planläggningstillstånd för nio kraftverk norr om Ribäcken i
Långmossen. Detta område är också beläget på tv-1 området nr 17 på objektkorten i förlaget till etapplandskapsplan II. Avståndet till Pörtom vindkraftpark kommer att vara över 13 kilometer.

Enligt Malax kommun (Simons, e-post 12.9 2013) finns det inga projekt på gång
inom tv-1 området i Taali, nr 18 på objektkortet. Därmed bedöms inte de samlade konsekvenserna med området.
I förslaget till Etapplandskapsplan I (vindkraft) har Södra-Österbottens förbund
preliminärt avsett ett område som lämpar sig för vindkraft i Kröninkangas. Krö-
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ninkangas gränsar till projektområdets nordostliga gräns mot Kurikka (Figur
19.9). Enligt nuvarande kännedom finns inget projekt på gång inom Kröninkangas
och därmed bedöms inte de samlade konsekvenserna med området.
Samverkan med projektet i Pörtom kommer att bedömas separat i tillståndsförfarandet för de aktuella projekten.

Figur 7.1. Vindkraftparker som planeras (Vindkraftföreningen 2013) samt VindIn
Ab Oys projekt i projektområdets närhet. Det finns inga vindkraftparker i drift i
projektets närhet. Områden för vindkraft i Österbottens förbunds och SödraÖsterbottens förbunds etapplandskapsplaner (vindkraft) presenteras med rosa
och ljusgrönt.
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Figur 7.2. De sammantagna konsekvenserna i projektet bedöms för Ribäckens
under planering varande vindkraftpark.

Utöver dessa projekt finns det enligt lokala kontakter också andra projektutvecklare på området. Än så länge är dock placeringen av och mer ingående uppgifter
om dessa projekt inte kända.
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Tillstånd och beslut som projektet förutsätter

8.1 Markanvändningsrättigheter och -avtal
Projektets genomförare ingår nödvändiga avtal med markägarna.
8.2 Förfarande vid miljökonsekvensbedömning
I miljökonsekvensbedömningen beskrivs projektet och utreds dess miljökonsekvenser inklusive konsekvenserna för människors levnadsförhållanden.
I MKB-förfarandet fattas inga beslut om projektet och inga tillståndsärenden avgörs. MKB-förfarandet beskrivs mer ingående i kapitel 2.
8.3 Planläggning och bygglov
En förutsättning för att bygglov ska kunna beviljas för Pörtom vindkraftpark är att
en delgeneralplan i enlighet med markanvändnings- och bygglagen (132/1999)
uppgörs. Det finns ingen gällande delgeneralplan för projektområdet, och därför
utarbetas en delgeneralplan som möjliggör anläggningen av en vindkraftpark och
beviljandet av bygglov. VindIn Ab Oy har fört förhandlingar om planläggning av
områdena med planläggarna i Närpes. Målet är att planläggningen av vindkraftparken ska genomföras vid sidan av MKB-förfarandet.
Närpes stad har 9.10.2012 beslutit att FCG uppgör en delgeneralplan med rättsverkan för Pörtom Vindkraftpark.
Efter att planen har godkänts kan bygglov sökas hos stadens byggnadsinspektör
(byggnadsinspektionen). Ifrågavarande tillståndsmyndighet granskar samtidigt
att den i bygglovet föreslagna planen är i enlighet med delgeneralplanen.
8.4 Flyghindertillstånd
Enligt 165 § i luftfartslagen som trädde i kraft år 2009 (1194/2009) behövs ett
flyghindertillstånd av Trafiksäkerhetsverket för byggnader, konstruktioner eller
märken som reser sig högre än 60 meter. Om konstruktionerna finns högst 45
kilometer från en flygplats eller högst tio kilometer från en reservlandningsplats,
behövs ett flyghindertillstånd av Trafiksäkerhetsverket för byggnader, konstruktioner och märken som reser sig högre än 30 meter. Till ansökan ska fogas ett utlåtande av en behörig leverantör av flygtrafikledningstjänster (Finavia).
Enligt beslut från TraFi har projektet inga betydande konsekvenser för flyget (se
kap. 3.2.2).
8.5 Tillstånd för undersökning av kraftledningsområdet
Utredningar i terrängen längs kraftledningssträckningar förutsätter tillstånd av
regionförvaltningsverket i enlighet med lagen om inlösen (lagen om inlösen av
fast egendom och särskilda rättigheter, 603/1977). Tillstånd för undersökningar i
terrängen längs kraftledningssträckningarna beviljas av Regionförvaltningsverket i
Norra Finland. Skador som inträffar under undersökningen ska ersättas i enlighet
med villkoren i tillståndet för undersökning.
8.6 Inlösningstillstånd för kraftledningsområdet
Inlösen av markområden för byggande av en kraftledning förutsätter ett inlösningstillstånd enligt lagen om inlösen (lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter, 603/1977) för inlösen av kraftledningens ledningsområde och
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för den begränsning av nyttjanderätten som behövs för kraftledningen samt för
att fastställa inlösningsersättningarna. Statsrådet beslutar om tillståndet och
ärendet bereds av arbets- och näringsministeriet. Om inlösningstillstånd söks för
byggande av kraftledningen och om ingen motsätter sig att inlösningstillstånd utfärdas eller det är fråga om inlösen som är av mindre betydelse med avseende på
allmänt och enskilt intresse, avgörs ansökan om inlösningstillstånd av lantmäteribyrån.
8.7 Tillstånd enligt elmarknadslagen
För att bygga en kraftledning behövs ett tillstånd enligt elmarknadslagen
(588/2013) (Energimarknadsverket, EMV). En förutsättning för att tillstånd ska
beviljas är att ledningen behövs för att trygga eldistributionen. Tillståndet beviljas
enligt behov, och behovet av ledningen fastslås i tillståndet.
8.8 Elanslutningsavtal
Förutsättningen för elöverföringsrätten från vindkraftsverken är att det finns gällande anslutningsavtal enligt elmarknadslagen (588/2013) med nätinnehavaren.
Nätinnehavare intill projektområdet är Fingrid Oyj. Enligt elmarknadslagen skall
nätinnehavaren på begäran och mot skälig ersättning till sitt nät ansluta eldriftsställen och elproduktionsinrättningar inom sitt verksamhetsområde som uppfyller
de tekniska kraven (anslutningsskyldighet).
8.9 Försvarsmaktens samtycke
Ett villkor för beviljande av byggnadstillstånd för vindkraftverk är att försvarsmakten gett ett utlåtande om att kraftverket inte stör utförandet av försvarsmaktens lagstadgade uppgifter under normalförhållanden, i störningssituationer eller
vid undantagsförhållanden.
Enligt utlåtande från försvarsmakten 21.12.2012 har projektet inga betydande
konsekvenser för försvarsmaktens regionala verksamhetsförutsättningar, militärflyget eller förbindelserna inom försvarsmaktens fasta nätverk av radiolänkar.
8.10 Tillstånd för anslutning till landsväg
För att ansluta nya enskilda vägar till en landsväg eller förbättra befintliga anslutningar för enskilda vägar krävs tillstånd för anslutning enligt 37 § i landsvägslagen (2005/503). Tillståndet beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralen. Tillstånd måste också sökas för förbättring av befintliga anslutningar för enskilda
vägar.
8.11 Tillstånd för specialtransporter
Specialtransporterna för transport av vindkraftverkens komponenter till vindkraftparksområdet förutsätter ansökan om ett specialtransporttillstånd (trafikministeriets beslut om specialtransporter och specialtransportfordon 1715/92). Specialtransporttillstånd för hela Finland beviljas av Birkalands ELY-central.
8.12 Miljötillstånd
Vindkraftverk nämns inte i projektförteckningarna i miljöskyddsförordningen, och
därför grundar sig miljötillståndsplikten på prövning.
Ett miljötillstånd enligt miljöskyddslagen behövs om vindkraftverken kan orsaka
besvär enligt 17 § i lagen angående vissa grannelagsförhållanden. Sådana besvär
som orsakas av vindkraftverk är främst buller och blinkande skuggor. Ifall ett mil-

VINDIN & TRIVENTUS
FCG DESIGN OCH PLANERING AB

PÖRTOM VINDKRAFTPARK
MKB-PROGRAM

37 (206)

jötillstånd behövs, ska det ansökas separat efter att MKB-förfarandet har avslutats, dvs. efter att kontaktmyndigheten har gett sitt utlåtande om miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunens miljömyndighet behandlar tillståndsansökan.
8.13 Tillstånd enligt vattenlagen
Om projektet inkluderar åtgärder som eventuellt ändrar vattendrag, kan det behövas ett tillstånd enligt vattenlagen för dessa åtgärder. Tillståndspliktiga vattenhushållningsprojekt kan vara till exempel uppförande av en bro, uttag av vatten,
anläggande av en tunnel eller ledning under ett vattendrag och kabeldragning i
ett vattendrag.
8.14 Undantagslov enligt naturvårdslagen
Genomförandet av det planerade projektet kan förutsätta undantag från bestämmelserna om fridlysning av arter. Med stöd av 48 § i naturvårdslagen kan ELYcentralen bevilja undantag från fridlysningsbestämmelserna gällande fridlysta arter (39 §, 42 §) i naturvårdslagen (1096/1996, 553/2004) under förutsättning att
en gynnsam skyddsnivå för arten bibehålls. Ett eventuellt undantagsförfarande
kan också komma i fråga gällande de fridlysta arterna (39 och 42 §) och arterna
som kräver särskilt skydd (47 §) enligt naturvårdslagen (1069/1996, 553/2004)
samt bilaga IV b (49 §) till habitatdirektivet.
ELY-centralen kan i enstaka fall ge tillstånd att avvika från fridlysningsbestämmelserna (naturvårdslagen 49 §) som berör djurarterna i bilaga IV a och växtarterna
i bilaga IV b till habitatdirektivet. Dessutom kan ELY-centralen i enstaka fall bevilja undantag från separat uppräknade ändamål gällande de fåglar som avses i
artikel 1 i fågeldirektivet. En förutsättning för detta är dock att det inte finns någon annan tillfredsställande lösning och att undantaget inte stör bevarandet av
artens gynnsamma skyddsnivå på dess naturliga utbredningsområde. Vad gäller
fågeldirektivets arter regleras om undantag i artikel 9 i fågeldirektivet, där den
allmänna förutsättningen också är att det inte finns någon annan tillfredsställande
lösning. Projektets behov av ett undantagslov i enlighet med naturvårdslagen
klarnar utifrån bedömningen av miljökonsekvenserna.
8.15 Tillstånd att placera kablar och ledningar på allmänt vägområde
Om en kraftledning ska placeras i vägmiljö ska man vid behov ansöka om undantagstillstånd i enlighet med 47 § i landsvägslagen (503/2005), vid byggande på
skydds- eller frisiktsområden vid en landsväg. Dessutom ska tillstånd sökas om
kraftledningen dras över eller under en landsväg. Tillstånd beviljas av ELYcentralen i Södra Österbotten.
8.16 Undantagslov från lagen om fornminnen
Fasta fornlämningar är fredade med stöd av lagen om fornminnen (295/1963)
utan separat beslut. Om det faktum att projektet inte kan genomföras orsakar en
oskäligt stor olägenhet i förhållande till fornlämningens betydelse, kan ELYcentralen efter att ha hört Museiverket meddela tillstånd att rubba fornlämningen.
Man ska dock reservera tillräckligt med tid för att undersöka fornlämningen innan
den rubbas. Behovet av undantag från lagen om fornminnen klarnar under den
mer ingående planeringen av projektet, när man har utrett var vindkraftverken
och elöverföringslinjerna ska byggas.
Även andra tillstånd än de som nämns ovan kan behövas för byggandet vindkraftsparken. Vilka tillstånd som behövs klarnar huvudsakligen under MKB-förfarandet,
bland annat utifrån de uppgifter som erhålls i bedömningsarbetet.
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Beaktande av kontaktmyndighetens utlåtande
Kontaktmyndigheten, Södra Österbottens ELY-central, begärde utlåtanden av
MKB-programmet. Sammanlagt 19 utlåtanden och 10 anmärkningar har skickats
till kontaktmyndigheten. Kontaktmyndigheten har gett ett eget utlåtande om
MKB-programmet utifrån de erhållna utlåtandena och anmärkningarna (Bilaga
11). Kontaktmyndigheten gav sitt utlåtande om MKB-programmet den 28 maj
2013.
I tabellen nedan sammanställs de saker till vilka bör fästas uppmärksamhet i
uppgörande av utredningarna och MKB-beskrivningen. I tabellen har också beskrivits hur kontaktmyndighetens utlåtande har tagits i beaktande i konsekvensbedömingen och MKB-beskrivningen.
KONTAKTMYNDIGHETENS UTLÅTANDE

BEAKTANDE I MKBBESKRIVNINGEN
I MKB-beskrivningen har framförts
noggranna kartpresentationer av vägsträckningarna särskilt i närheten av
känsliga objekt. I bedömningsbeskrivningen framförs tekniska kalkyler om
massamängder som behövs för att
bygga vägarna.

Kapitel

Bedömning av trafikmängderna förutsätter en preliminär plan om varifrån man har för avsikt att ta markoch stensubstanserna, eftersom betydande mängder
marksubstanser troligen kommer att behövas.

I detta skede finns ingen plan på varifrån marksubstansen skall tas. I den
tekniska beskrivningen har mängderna
beräknats och konsekvenserna bedömts för möjliga transportleder fram
till riksväg 8.

22

Eftersom vindkraftverken är så stora, är det ändamålsenligt att i MKB-beskrivningen reda ut transportrutterna och anknytande riskobjekt i vägnätet eller
hinder såsom t.ex. broar. Trafikverket har gett ut en
vindkraftsanvisning, i vilken redogörs för kraven på
vindkraftverkens avstånd till trafikleder. I samma
anvisning förutsätts en utredning om eventuell
isslungning och riskerna det medför för trafiken på
trafiklederna. Trafikverkets anvisningar bör beaktas.

Transportrutterna och anknytande
riskobjekt i vägnätet eller hinder har
utredds enligt kontaktmyndighetens
utlåtande. Trafikverkets anvisningar
har beaktats i konsekvensbedömingen.

22

I miljöministeriets rapport nr 19 (s. 36, 2011) ges
riktvärden som bör tillämpas vid bedömning av bullerolägenheterna.

Vid bedömning av bullerkonsekvenserna har Miljöministeriets rapport nr 19
tagits i beaktande och bullrets från
kraftverken modellerats enligt VTTs
instruktioner (Nykänen m.fl. 2013) .

18

I fråga om konsekvenserna av skuggbildningen bör
även en modell göras upp för s.k. ”worst case”situation.

En modell av ”worst case” –situation
har uppgjorts.

18, Bilaga 3

På basis av de rapporterade uppgifterna anser Österbottens museum att fornminnesinventeringen har
varit otillräcklig och att den bör kompletteras.

Fornminnesinventeringen har kompletterats sommaren 2013.

24

När utredningarna allokeras bör man även säkerställa
att förekomsten av i synnerhet hotade och sällsynta
arter, arter enligt fågeldirektivets bilaga I och arter
som är känsliga för splittring (t.ex. tjäder och lavskrika)

Utredningarna har gjorts i enlighet med
kontaktmyndighetens utlåtande.

14, 15, 16
och 21.

Vägbyggandet kan ställvis orsaka betydande konsekvenser, varför det kan vara nödvändigt att göra upp
noggrannare kartpresentationer allt eftersom planerna preciseras i synnerhet i närheten av känsliga objekt
såsom bebyggelse, rekreationsverksamheter, fornminnen och naturobjekt som eventuellt framträder i
utredningarna. I bedömningsbeskrivningen bör även
framföras uppskattningar om massamängden som
behövs för att bygga vägarna.

6.1, 14-24
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också utreds i miljön runt de planerade vindkraftverken.
Uppföljningen av vårflyttningen har en svag punkt
genom att den har utförts endast på en plats, som inte
ligger högre upp än observationsmiljön. Således begränsar den i viss mån observationsmöjligheterna.
Observationerna inleddes också ganska sent t.ex. med
avsikt på svanornas och gässens vårflyttning.

Fåglarnas vår och höst-flyttning har
följts från flera öppna punkter för att
ge en observationsområde på ca 5 km
radie från observationsplatsen.

15

Individantalet bland viltdäggdjursarterna och deras
täthet bör utredas så noggrant som möjligt för MKBbeskrivningen.

Djuren observerades på området vid
naturkartläggningar på våren och
sommaren 2012 och 2013. Det begärdes viltolycksstatistik av Trafikverket
och vilttringelinventeringar från Viltoch fiskeriforskningsinstitutet.

16, 21

I kartläggningen är det viktigt att utreda flygekorrarnas
boträd och födoplatser samt passagerna mellan dem.

Flygekorre har inventerats på projektområdet på sommaren och kompletterats på hösten 2012.

16

Det är motiverat att utföra uppföljningen av fladdermössens flyttning med automatiska detektorer på det
sätt som framförs i fladdermusutredningen. Det optimala skulle vara att utredningens resultat skulle vara
tillgängliga i projektets planeringsskede.

Fadermöss har karterats med en loggande detektor på projektområdet och
varit tillgängliga i planeringsskedet

Bilaga 7

Det är skäl att granska hur projektet påverkar jordoch skogsbruket i området, ifall att det inte görs som
en del av bedömningen av de sociala konsekvenserna.

Projektets konsekvenser för jord- och
skogsbruket i området har bedömts i
konsekvenserna för näringslivet.

20

Om det blir kvar konstruktioner på området efter att
verksamheten har lagts ner, bör det redas ut vem som
har ansvaret för kvarvarande konstruktioner.

Enligt ingångna arrendeavtal ansvarar
arrendetagaren för samtliga konstruktioner som byggts i anslutning till vindkraftparken.

Det planeras fler vindkraftsprojekt i närområdet och
situationen bör uppdateras.

Övriga planerade vindkraftprojekt i
projektområdets näromgivning utreddes från Finska vindkraftföreningen r.f.
webplats. Malax kommun kontaktades
för att få precis information om de
planerade vindkraftparkerna i projektområdets näromgivning. Dessutom har
VindIn Oy:s övriga, i närheten av
Pörtom vindkraftpark, planerade projekt visats på kartan.

7

I det fortsatta arbetet bör särskild uppmärksamhet
fästas på att förebygga skadliga konsekvenser och
eventuella förmildrande åtgärder i fråga om konsekvenserna för fågelbeståndet, arterna i fågeldirektivets bilaga IV (a) (bl.a. flygekorre och fladdermus),
landskapet, rekreationsanvändningen och bebyggelsen.

Uppmärksamhet har fästats på att
förebygga skadliga konsekvenser och
lindrande av konsekvenser.

15.5, 16.5,
23.5, 18.5
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10 Miljökonsekvenser som ska bedömas och bedömningsmetoder
10.1 Konsekvenser som ska bedömas
I förfarandet vid miljökonsekvensbedömning granskas projektets övergripande
konsekvenser för människorna, miljöns kvalitet och tillstånd, markanvändningen
och naturresurserna samt deras interaktion i den omfattning som förutsätts i
MKB-lagen och –förordningen (Figur 10.1).

Figur 10.1. Direkta och indirekta konsekvenser som enligt MKB-lagen skall utredas.

Varje MKB-projekt medför en specifik uppsättning av konsekvenser som beror på
projektets karaktär, omfattning och placering och vid vilka man fäster särskild
uppmärksamhet i samband med MKB-processen. De konsekvenser som enligt
MKB-lagen bör beaktas i MKB-processen preciseras därför alltid separat för varje
projekt. En miljökonsekvens definieras som ett tillstånd där ett miljöobjekt på
projektområdet eller i dess näromgivning förändras till följd av en åtgärd som genomförs eller händelse som sker som en del av genomförandet av projektet.
Miljökonsekvensbedömningen genomförs så att man beskriver ursprungsmekanismen av en miljökonsekvens och bedömer hur påtaglig förändringen är jämfört
med nuläget. Bedömningen av konsekvenser bygger på befintlig information om
miljöns nuläge, på utredningar som gjorts och ska göras samt på modeller.
10.2 Konsekvenser av vindkraftverken
Vanligen är de mest centrala miljökonsekvenserna som vindkraftsprojekt ger
upphov till visuella konsekvenser för landskapet. Beroende på deras placering kan
vindkraftverken även ge upphov till konsekvenser i form av driftljud och blinkande
solljus som beror på rotorbladens rörelser. Vindkraftverkens mest betydande och
beaktansvärda konsekvenser för den naturliga miljön är konsekvenserna för fågelbeståndet.
Konsekvenserna under vindkraftsparkens livslängd fördelar sig över tre skeden:
byggandet, driften och nedläggningen. Konsekvenserna under byggandet är tidsmässigt kortvariga och de beror främst på röjningen av växtligheten på platser
där vägar, vindkraftverk och luftledningar ska byggas, buller från arbetsmaskiner
och trafikkonsekvenser till följd av transporter. Konsekvenserna under driften gäller främst landskapet och fågelbeståndet. Konsekvenserna under nedläggningen
kan jämföras med konsekvenserna i byggskedet, men är lindrigare. Under nedläggningen är konsekvenserna kortvariga och beror främst på buller från arbetsmaskiner och trafik.
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Enligt en vid MKB-förfarandet gjord bedömning är de väsentligaste miljökonsekvenserna som projektet orsakar konsekvenserna för naturen och människorna
samt konsekvenserna på grund av buller och skuggor.
Konsekvenserna och skillnaden mellan konsekvenserna beskrivs huvudsakligen
skriftligt. Beskrivningen åskådliggörs med bilder och tabeller. I förfarandet definieras kända konsekvenser och deras betydelse. I bedömningen definieras varje
konsekvens karaktär och betydelse utifrån kriterier som utvecklats med stöd av
IEMA:s (2004) bedömningshandbok (Figur 10.2).

Figur 10.2. Definiering av konsekvensernas karaktär och betydelse.

10.3 Metoder för jämförelse av alternativen
Som metod för jämförelse av alternativen används den s.k. specificerande metoden, som betonar en beslutsfattning som utgår från olika värdemässiga utgångspunkter. Betydelsen av de olika alternativens interna konsekvenser av olika typer
jämförs inte, eftersom vikten av varje enskild konsekvenstyp i förhållande till en
annan konsekvenstyp i många fall är alltför värdebetonad och inte kan fastställas
med positivistiska metoder. Detta innebär exempelvis att bullerstörning inte
kommer att jämföras med olägenheter i landskapet.
Med denna metod kan man ta ställning till de olika alternativens miljömässiga genomförbarhet, men inte fastställa det bästa alternativet. Beslutet om det bästa alternativet fattas av projektets beslutsfattare.
10.4 Granskningsområde
Med granskningsområde avses ett område som man på goda grunder kan anta att
miljökonsekvenser sträcker ut sig. Man har strävat efter att fastställa ett granskningsområde som är så stort att inga relevanta miljökonsekvenser kan antas uppstå utanför området.
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Granskningsområdets omfattning beror på egenskaperna av det objekt som ska
granskas. En del konsekvenser begränsas till vindparksområdet, till exempel
byggåtgärderna, och en del breder ut sig över ett mycket stort område, till exempel konsekvenserna för landskapet.
Nedan presenteras de av projektets granskningsområden som har bedömts i
MKB-programskedet. Deras omfattning har bedömts utifrån de olika konsekvensernas karaktäristiska drag. Konsekvenser som på grund av sina egenskaper inte
kan avgränsas har utelämnats (exempelvis konsekvenserna för klimatet).
Tabell 10.1. Storleken på det granskningsområde som granskats enligt konsekvenstyp.
Konsekvenstyp
Markanvändning

Storleken på det granskningsområde som granskats
Samhällsstruktur på kommunnivå, vindparksområdet och dess närmaste
omgivning (ca 5 km)

Trafik

Vindkraftsparkens huvudtrafikleder

Natur

Vindkraftverkens byggplatser och deras närmaste omgivning

Fågelbeståndet

Vindparksområdet, objekt som är betydelsefulla för fågelbeståndet i
närområdet, flyttrutter, eventuellt ett vidsträckt granskningsområde

Fornlämningar

Varje byggplats på vindparksområdet

Landskap och
kulturhistoriska objekt

Objekt som utsätts för byggåtgärder, eventuell synlighetssektor 20 km
från vindkraftsparken

Buller, skuggor, blinkningar

Enligt kalkyler och modeller, en radie på cirka 2 km från vindkraftsparken

Människors levnadsförhållanden
och trivsel

Konsekvensspecifik bedömning, en radie på högst cirka 20 km och noggrannare inom en radie på cirka 2 km

Konsekvenstyper som också beaktats är säkerhet (trafik-, radar- och kommunikationsförbindelser, flygtrafik, försvarsmaktens verksamhet) samt konsekvenser
för klimatet och luftkvaliteten.
11 Luftkvalitet och klimat
11.1 Konsekvensmekanismer
Under anläggningen av vindkraftparken och under underhållsarbetena ger fordonen och arbetsmaskinerna upphov till utsläpp i luften. När det är torrt, sprids små
mängder damm i luften från vindkraftparkens byggnad. Projektets mer betydande
konsekvenser för klimatet gäller energiproduktionssättet, som är så gott som utsläppsfritt. Energi som har producerats med vindkraft minskar utsläpp, av exempelvis koldioxid och svaveloxid, som skulle uppstå om motsvarande energimängd
producerades med ett fossilt bränsle. Å andra sidan måste man ta i beaktande att
vindkraftproduktionen är beroende av vinden och därigenom är ojämn. För att
jämna ut den ojämna energiproduktionen behövs så kallad reglerkraft, som måste
produceras med en annan energiform. Formen för produktionen av reglerkraft bestäms enligt den aktuella rådande situationen på elmarknaden.
11.2 Utgångsdata och metoder
Vid bedömningen av vilka konsekvenser de olika alternativen för anläggningen av
vindkraftsparken medför för luftkvaliteten och klimatet har man beräknat hur
mycket utsläpp produktionen av motsvarande mängd el med någon annan pro-
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duktionsform skulle ge upphov till. Klimatkonsekvenserna anges som årliga koldioxidutsläpp som blir oförverkligade då vindparksprojektet genomförs.
Konsekvenserna av en ökning av vindkraften för minskningen av utsläpp i elsystemet beror på vilken produktion vindkraften ersätter. I de samnordiska forskningsprojekten har man utifrån simuleringarna av elsystemet konstaterat att
vindkraften i det nordiska produktionssystemet och enligt prissättningsmekanismerna på NordEls elmarknad i första hand ersätter kolkondensat och i andra
hand elproduktion som grundar sig på naturgas. Enligt dessa grunder har man för
koldioxid beräknat en utsläppskoefficient på 680 ton/GWh (Holttinen 2004).
Samma beräkningssätt tillämpas också av IEA och Europeiska kommissionen vid
uppskattningen av hur stor CO2-minskning som kan uppnås med hjälp av vindkraft.
Vid bedömningen används också andra utsläpp som uppstår vid förbränning av
fossila bränslen, såsom kväveoxid (NOx), svaveldioxid (SO2) och partiklar.
Projektets konsekvenser för luftkvaliteten och klimatet bedöms av branschdirektör, AFD Jakob Kjellman från FCG Design och planering Ab.
Tabell 11.1. Utsläppskoefficienter som har använts vid beräkningen av utsläppsminskningarna.

Utsläppskomponent

Utsläppskoefficienter kg/MWh el

Koldioxid (CO2)

680

Kväveoxider (NOx)

0,70

Svaveldioxid (SO2)

1,06

Partiklar

0,04

11.3 Nuläge
11.3.1 Klimatförändring
Med klimatförändring avses numera i regel den snabba globala uppvärmningen,
som beror på mänsklig verksamhet och orsakas av de ökande halterna av växthusgaser i atmosfären. Exempel på växthusgaser är koldioxid (CO2), metan
(CH4), dikväveoxid (N2O) och fluorkolväten (HFC), perfluorkolväten (PFC) och
svavelhexafluorid (SF6).
Energiproduktionen ger i Finland upphov till cirka 65 procent av alla utsläpp av
växthusgaser och cirka 80 procent av koldioxidutsläppen. Koldioxid har störst betydelse av de växthusgaser som produceras av människan. Dess andel av klimatförändringen har uppskattats uppgå till cirka 60 procent. Förändringar i energiproduktionen intar således en nyckelposition när man söker efter metoder för att
minska utsläppen. Utsläppen från energiproduktionen kan minskas genom att
man minskar energiförbrukningen och ökar de utsläppsfria energikällornas andel
av produktionen eller andelen energikällor som endast ger upphov till små utsläpp.
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11.3.2 Det lokala klimatet
Projektområdet är beläget i den sydboreala klimatzonen vid Österbottens kust,
där havet inverkar stort på områdets klimat. Årets medeltemperatur är cirka 3–4
°C och den typiska regnmängden är 500–550 millimeter. (Meteorologiska institutet 2013)
Vindförhållandena på projektområdet beskrivs i kapitel 3.1.
11.4 Konsekvenser av vindkraftparken
Att vindparkprojektet genomförs skulle få relativt positiva konsekvenser för klimatet, eftersom projektet minskar de koldioxidutsläpp som skulle uppstå om motsvarande energimängd i enlighet med nollalternativet (=”projektet genomförs inte,
motsvarande mängd energi produceras på annat sätt”) producerades på traditionellt sätt med fossilt bränsle. I nollalternativet skulle de koldioxidutsläpp som elproduktionen ger upphov till uppgå till cirka 136 000 ton om året i jämförelse med
att projektet genomförs i sin helhet (alternativ 1) enligt det större alternativet.
Om man beslutar sig för att enbart bygga en vindkraftspark i enlighet med det
mindre omfattande alternativet skulle de positiva effekterna på klimatet vara
mindre.
Om vindparksprojektet inte genomförs kommer de positiva effekterna i fråga om
koldioxidutsläppen som inte realiseras i det här projektet troligtvis att ersättas
med ett annat vindparksprojekt på annat håll. Det är nämligen sannolikt att den
totala effekten i Finland oberoende av det här projektet kommer att öka till 2 500
MW i enlighet med de nationella målsättningarna. Därmed kan den positiva konsekvensen inte klassas som irreversibel och den sammantagna nationella konsekvensen bedöms vara liten.
Utöver de minskade koldioxidutsläppen kommer vindparksprojektet även att
minska utsläppen av kväveoxider, svaveldioxid och partiklar.
Tabell 11.1 Utsläpp från den ersättande elproduktionen som undviks om de olika
alternativen för vindkraftsparken genomförs (t/a = ton per år).
Alternativ 1

Alternativ 2

136 000

68 000

NOx t/a

140

70

SO2 t/a

212

106

8

4

Förklaring
Koldioxid, CO2 t/a

Partiklar t/a

11.5 Lindring av konsekvenserna
Om vindparkprojektet genomförs bildas betydande positiva konsekvenser för klimatet och därför finns det inga skäl att vidta lindrande eller förebyggande åtgärder.
11.6 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Den genomsnittligt rådande elproduktionsstrukturen vid vindkraftverkens ibruktagandetid eller under deras 20-åriga användningstid är svårt att definiera noggrant. Det är möjligt att användningen av fossila bränslen, med höga utsläppskoefficienter, minskar som bränsle för energiproduktionen genom en gemensam
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europeisk skattestyrning. Då kan man inte anta att vindkraften endast ersätter
energi producerad med naturgas och kolkondens.
12 Berggrund, jordmån och topografi
12.1 Konsekvensmekanismer
Projektets konsekvenser för jordmånen, berggrunden och topografin uppstår under anläggningsskedet och gäller byggplatserna för de konstruktioner som krävs
för vindkraftsparken (vindkraftverk, servicevägar, elstation).
När kraftverkens fundament byggs avlägsnas jordmaterialet på ett område med
en diameter på cirka 25 meter. Grävdjupet beror på vilken fundamenttyp som
väljs samt på jordmånens egenskaper, till exempel dess bärighet. Om man antar
att fundamentets diameter är 25 meter och grävdjupet 2 meter, behöver cirka
1 000 m3 jord per kraftverk avlägsnas. Om jordmaterialet som avlägsnas kan användas vid andra byggobjekt beror på dess geotekniska egenskaper, vilka framkommer i samband med mer ingående fortsatta undersökningar vid varje byggplats.
På vindparksområdet måste man bygga nya vägar och iståndsätta befintliga
skogsbilvägar så att de lämpar sig för tunga och breda transporter. I samband
med anläggningen av vägar avlägsnas växtlighet och lösa ytskikt från vägområdet.
12.2 Utgångsdata och metoder
Konsekvenserna för jordmånen, berggrunden och topografin under anläggningen
av vindkraftsparken bedömdes som konsekvenser av markberedningsåtgärder
utifrån en beskrivning av de vägar som behövs för projektet och av konstruktionernas fundament. Utredningen av konsekvenserna under driften omfattar eventuella risker för oljeläckage från servicemaskiner.
Projektområdets jordmån och berggrund utreddes utifrån Geologiska forskningscentralens geografiska informationsmaterial (GTK 2013a & GTK 2013b) och GTK
2012). Uppgifterna om topografin erhölls i höjdmaterialet i Lantmäteriverkets terrängdatabas (Lantmäteriverket 2013) och jordytans former modellerades utifrån
höjdkurvor med programmet ArcGIS.
12.3 Nuläge
12.3.1 Berggrund
Vindparksområdet hör till den svekofenniska skifferzonen i Österbotten, som uppstod för cirka 1 900 miljoner år sedan. Den dominanta bergarten på Pörtoms projektområde är enligt Geologiska forskningscentralens (2013a) data glimmerhaltig
gnejs som är metamorf bergart. Genom områdets sydliga delar går ytterligare en
mikroklingranitådra i sydvästlig-nordostlig riktning och två kvarts- och granodioritådror i områdets nordostliga och sydostliga delar (GTK 2012).
12.3.2 Jordmån
Jordmånen på projektområdet är huvudsakligen fin morän (Figur 12.1). Det förekommer ytterligare i någon mån lera i områdets nordöstra delar. På projektområdet förekommer också ställvis berghällar. I projektområdets nordvästra hörn finns
ett torvtäcktområde.
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Figur 12.1. Jordmånen i projektområdet och näromgivningen (GTK 2013b). Byggteknisk klassificering: mörk röd = berghäll, röd = bergområde, ljus brun = fin morän, mörk grå = torvtäckt, ljus grå = lera, violett = finkornig jordart, mörkgrön =
grovkornig jordart / grus, ljusgrön = sand.

12.3.3 Topografi
Terrängen på projektområdet stiger mot öst och markytans höjd varierar mellan
32,5 och 65 m ö.h. De lågläntaste områden finns i nordvästra delarna av projektområdet.
12.4 Konsekvenser av vindkraftparken
Vindkraftparkens konsekvenser för jord- och berggrunden anses vara små.
På vindparksområdet finns inga värdefulla eller skyddade bergsområden eller objekt vars jordmån bör skyddas, vilka skulle kunna utsättas för konsekvenser.
På basen av terrängbesök sommaren 2013 vid samtliga byggplatser kommer fundamenten att byggas som gravitationsfundament utan omfattande sprängningsarbeten, vilken gör den negativa konsekvensen liten. Konsekvenserna för jordoch berggrunden bedöms dock vara irreversibla och direkta men inte sällsynt
känsliga.
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Efter anläggningen, dvs. när vindkraftsparken är i drift, orsakas inga konsekvenser för jordmånen och berggrunden och därför anses konsekvenserna vara kortvariga. Under servicen av kraftverken hanteras maskinolja och andra kemikalier,
men risken för oljeläckage är obetydlig. Konsekvenserna för jord- och berggrunden anses vara lokala eftersom de gränsas till projektområdet och de områden
som blir uppbyggda.
12.5 Lindring av konsekvenserna
Vindkraftparkens konsekvenser för jord- och berggrunden har minimerats genom
att utnyttja områdets befintliga vägnät i mån av möjlighet. När kraftverksleverantören till projektets väljs är det dock skäl att optimera vindkraftparkens tekniska
lösningar, t.ex. genom servicevägarnas och vindkraftverkens noggranna placeringar.
12.6 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Storleken av de konsekvenser som vindkraftparken medför för jordmånen och
berggrunden beror speciellt på det valda anläggningssättet, som väljs utifrån de
geologiska undersökningarna. Jordmånen och berggrunden på vindkraftverkens
anläggningsplatser har ännu inte utretts. Ej heller är vindkraftsleverantören bestämd, vilket betyder att konsekvenserna för byggandet av fundamenten inte kan
detaljplaneras detta skede.
13 Yt- och grundvatten
13.1 Konsekvensmekanismer
Då man bygger på land kan anläggningsarbeten i anslutning till byggandet av
vindkraftverkens fundament, vägar och elnätverk orsaka indirekta olägenheter för
ytvattnen i närliggande områden. Avlägsnandet av ytjorden under byggarbetet
ökar tillfälligt erosionen av den schaktade jorden, vilket kan öka avrinningen och
sedimentbelastningen i vattendragen.
13.2 Utgångsdata och metoder
Vindkraftparkens konsekvenser för yt- och grundvattnet har utvärderats utifrån
kartmaterial och uppgifter som fås från miljöförvaltningens miljöinformationssystem (miljöförvaltningens karttjänst Hertta 2013).
Omfattningen av de planerade grävarbetena (vindkraftverkens fundament, jordkablar och servicevägar) har dokumenterats och konsekvenserna för grundvattenförhållandena och vattentäkten har specificerats. Det material som används i
vindkraftverkens konstruktioner innehåller inga skadliga komponenter som löser
sig i vatten, och för deras del utfördes ingen granskning. Riskerna i anslutning till
bränslen och eventuella andra kemikalier som används på arbetsmaskinerna bedöms separat i avsnittet om miljörisker.
Enligt Lantmäteriverkets terrängdatabas (2013) fanns det en brunn på området
som granskades.
Vindkraftparkens konsekvenser för ytvattnet har utvärderats utifrån kartmaterial
och uppgifter som fås från miljöförvaltningens miljöinformationssystem (miljöförvaltningens karttjänst Hertta 2012-2013). Ytvattnet i projektområdet granskades
dessutom i samband med naturutredningen i området. Kartläggningen av källorna
gjordes i samband med utredningen av befintliga uppgifter om grundvattnet och
naturutredningen.
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Konsekvenserna för yt- och grundvattnet bedöms av planerare, FM Satu Taskinen
från FCG Design och planering Ab.
13.3 Nuläge
13.3.1 Ytvatten
Projektområdet ligger nästan i sin helhet på Närpes ås huvudavrinningsområde
(39), men en del av området i öst hör till Malax ås huvudavrinningsområde (40).
På projektområdet finns Svartskobäckens avrinningsområde (39.006) och Närpes
ås övre avrinningsområde (39.003). En liten del av projektområdet i öst hör till
avrinningsområdet Murtojoen alue (40.003).

Figur 13.1. Ytvattnen och avrinningsområdena i närheten av projektet (OIVA
2013).

Enligt utgångsmaterialet och terrängutredningarna (Paavo Sallinen/FCG) hittades
inga sjöar och vattendrag som är värdefulla eller skyddade med tanke på naturskyddet, fiskerihushållningen eller vattenlagen på projektområdet. På projektområdet finns en brunn som omges av de planerade turbinerna nr 3, nr 5 och nr 6
på cirka 400 meters avstånd (Figur 13.2). Området runt brunnen förblir obyggt.
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Figur 13.2. På projektområdet finns en brunn på cirka 400 meters avstånd från de
närmaste planerade kraftverken och servicevägarna.

Närpes ås övre delar rinner i sydostlig-nordvästlig riktning söder om projektområdet. Ån rinner som närmast på lite under en kilometers avstånd. Dessutom rinner
Lillån väster om projektområdet i nordostlig-sydvästlig riktning. Genom projektområdet rinner Svartskobäck mot norr. Bäcken förenas med Lillån i nordväst.
Närpes å har sina källflöden i Jurva. Huvudfåran börjar vid Kivi- och Levalampi
konstgjorda sjö. Ån rinner genom Närpes och mynnar ut i den invallade Västerfjärden norr om Kaskö. (Västra Finlands miljöcentral 2004) I Närpes ås vattendragsområde finns två värdefulla småvattendrag, Takaneva gölar (30 hektar) och
Rauhalammi vildmarksgöl (1,5 hektar) i Kurikka och Jurva (Bonde & Sivil 2006
cit. Luomaranta mfl. 1994).
I utvecklingsplanen för Närpes å har konstaterats att behovet av vattenskyddsåtgärder är stort längs Närpes å, eftersom vattenkvaliteten i ån försämrats märkvärdigt (Bonde & Sivil 2006 cit. Luomaranta mfl. 1994). I Österbottens landskapsplan (2010) har man tagit i beaktande att man vid områdesplaneringen för
Närpes ådal bör främja förbättring av vattenkvaliten i ån. Det närmaste planerade
kraftverk nr 14 är beläget på strax under två kilometers avstånd från åfåran.
13.3.2 Grundvatten
Det finns inga grundvattenområden på Pörtoms projektområde (Figur 13.3).
Luokankangas (1054553) grundvattenområde ligger som närmast på knappt under en kilometers avstånd öster om projektområdet. Grundvattenområdet har
klassificerats som viktigt för vattenförsörjningen, dvs. som ett grundvattenområde av I klass. Områdets totala areal är cirka 1,7 kvadratkilometer och egentliga
bildningsområdet är 0,75 kvadratkilometer. Enligt uppskattningen bildas cirka 450
kubikmeter grundvatten per dag. Ingen skyddsplan har gjorts för objektet.
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Det näst närmaste grundvattenområdet Riihiluomankangas (1017502) ligger cirka
tre och en halv kilometer sydost om projektområdet. Objektet har klassificerats
som ett viktigt grundvattenområde för vattenförsörjningen (I klass) och dess areal är cirka 1,2 kvadratkilometer och det egentliga bildningsområdet är 0,52
kvadratkilometer. Enligt uppskattningen bildas cirka 350 kubikmeter grundvatten
per dag. Ingen skyddsplan har gjorts för området.
På projektområdet finns inga vattentäkter eller observationsrör för grundvatten
(Hertta 2013).

Figur 13.3. Det finns inga grundvattenområden på projektområdet (OIVA 2013).
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13.4 Konsekvenser av vindkraftparken
13.4.1 Ytvatten
Vindkraftparkens konsekvenser för ytvattnet anses vara små.
Ytvattnen i vindkraftsparken utsätts för konsekvenser endast under anläggningen
av kraftverken, vägarna och elstationen. Under byggåtgärderna avlägsnas ytjorden, vilket kan öka avrinningen och sedimentbelastningen i vattendragen och därför anses konsekvenserna vara direkta. Konsekvensen av den eventuellt ökade
sedimentbelastningen är dock mycket kortvarig vid varje kraftverk och orsakar
ingen permanent skada. Dessutom finns det inga sådana värdefulla objekt på projektområdet som skulle kunna utsättas för betydande olägenhet och därför anses
konsekvensen vara negativ men liten och ingen sällsynt känslig.
Under servicen av kraftverken hanteras maskinolja och andra kemikalier, men
konsekvenserna för vattendragen av underhållet anses vara obetydliga och lokala.
13.4.2 Grundvatten
Det finns inga grundvattenområden på projektområdet. Vindkraftparken bedöms
inte medföra konsekvenser för grundvattenområdena.
Risken för oljeläckage eller andra kemikalier från kraftverken under servicen till
grundvattenområdena bedöms inte orsaka konsekvenser, eftersom de mängder
som hanteras är små och åtgärderna inte inriktas på grundvattenområdena.
Beaktande kraftverkens avstånd till möjliga hushållsvattenbrunnar samt karaktären av byggnadsåtgärderna är det osannolikt att det skulle orsakas konsekvenser
för möjliga hushållsvattenbrunnar i projektområdet eller i dess näromgivning.
13.5 Lindring av konsekvenserna
Vindkraftparkens konsekvenser för yt- och grundvatten kan i byggnadsskedet
lindras genom att optimera vindkraftparkens tekniska lösningar, t.ex. genom servicevägarnas och vindkraftverkens noggranna placeringar samt med val av deras
optimala anläggningssätt.
Konsekvenserna för ytvatten kan i anläggningskedet minimeras genom att söndra
jordytan i minsta mån, speciellt i närheten av vattendrag.
13.6 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Projektets konsekvenser för ytvattnet består närmast av partikel- och näringsämnesbelastning lika som på vattendragen. Avrinningens mängd påverkar väsentligt
på belastningens storlek. Väderleksförhållandena under anläggningstiden kan inte
förutses, vilket försvårar bedömningen av belastningens storlek.
På projektområdet finns en brunn i användning (Figur 13.4). Det går ytterligare
en vattenledning mot väst från brunnen. Vattenledningens precisa läge har inte
utretts, men linjen följer sannolikt körvägen som går till brunnen. I fortsatta planeringen av servicevägar och uppställningsytor skall vattenledningen beaktas och
vägen byggas så att vattenledningen kan korsa under vägen.
Enstaka brunnar i projektområdets näromgivning har inte karterats.
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Figur 13.4. Det finns en brunn med en vattenledning som är i bruk på projektområdet. Vattenledningen skall tas i beaktande i den fortsatta planeringen av servicevägar och uppställningsytor.

14 Vegetation
14.1 Konsekvensmekanismer
Vindkraftprojektets viktigaste konsekvenser för vegetationen på vindkraftverkens
förläggningsplatser uppstår under anläggningsskedet. Konsekvenser uppstår i huvudsak genom röjning av skogen och avlägsnande av ytjorden på de platser där
servicevägar och kraftverkens fundament ska byggas. Beroende på de olika arternas känslighet för slitage, orsakar vistelse i området under anläggningstiden
förändringar även på områden som ligger utanför de egentliga byggområdena.
Konsekvenserna varierar beroende på naturtyp. Exempelvis är torra lavhällar,
lavhedar och frodiga lundar känsligast för slitage. De beständigaste skogstyperna
är lundartade moar samt moar av blåbärs- och lingontyp.
Vindkraftverken och servicevägarna skapar en bestående zon av kanteffekter på
de omgivande skogsområdena. Kanteffekten kan ändra förhållandena i skogen,
vilket leder till att artsammansättningen ändras. 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.

VINDIN & TRIVENTUS
FCG DESIGN OCH PLANERING AB

PÖRTOM VINDKRAFTPARK
MKB-PROGRAM

53 (206)

14.2 Utgångsdata och metoder
Utgångsdata om vegetationen i projektområdet har samlats in från Corine, miljöförvaltningens databas över arter samt genom att granska projektområdenas topografi och andra egenskaper med hjälp av grundkartor och flygbilder.
Växtligheten och naturtyperna inventerades i juni 2013 under 2 dagar i terrängen.
Med stöd av bakgrundsuppgifterna och analysen av kart- och flygbilderna inriktades inventeringen på utvalda objekt samt på områdena för vindkraftsverken. Vid
terränginventeringarna koncentrerade 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 uppgjordes 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 utfört terränginventeringen är kompetent att observera alla naturtyper, växtarter, djurarter och häckande fågelarter, vilket innebär att den
sammantagna satsningen på terrängarbetet ger det mest heltäckande underlaget
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 Biolog, FM Paavo Sallinen från FCG
Design och planering Ab
14.3 Nuläge
14.3.1 Allmän beskrivning av vindparksområdet
Pörtoms projektområde hör i den biogeografiska indelningen till Österbottens mellanboreala vegetationszon (OIVA 2013). I mellanboreala zonen förekommer det
rikligare med tall än gran. Lövträdens andel är ungefär en femtedel av trädbeståndet. Mellanboreala skogar i Finland förekommer främst i Uleåborgs län, Torneå och Kemi, kustregionen i södra Lappland, Norra Karelen, norra delen av Mellersta Österbotten och på vissa ställen av Mellersta Finland och i de norra delarna
av Södra Österbottens landskap.
Det förekommer mest blandskog på projektområdet, men det finns också barrskog. Ytterligare finns det områden som är i övergångstadium i skog-/buskmark,
vilket betyder att hyggen har inrättats på området (Corine 2006). Det yngre träd-
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beståndet är oförtunnad på många ställen och därför dominerar snårskogar inom
området. På projektområdet finns ytterligare några små åkerområden och Lilltaksanes mossområde som är i naturtillstånd. (OIVA 2012-2013)
14.3.2 Vegetationen och naturtyperna på vindkraftverkens byggplatser
Växtligheten på vindkraftverkens preliminära byggplatser har granskats inom en
radie på cirka 50 meter från kraftverket (cirka en hektar). Konsekvenserna av
skogsbruket för växtligheten (dikningar, slutavverkning och gallring samt planteringar) syns på projektområdet, och växtligheten på de preliminära byggplatserna
befinner sig inte i naturtillstånd eller i ett tillstånd som påminner om naturtillstånd. Naturtyperna som förekommer på byggplatserna är mycket vanliga i Finland. På platserna där vindkraftverken byggs avverkas trädbestånd på ett område
som är mindre än 50 hektar (1 ha/kraftverk).
De ända naturvärdena på projektområdet består av Lilltaksane mosse vilken är
odränerad och skall bevaras. Det finns ytterligare en lundartad mo skog kring den
planerade turbinen nr 5. Naturvärdena på detta område består av äldre trädbestånd och trädbestånd i olika ålder.
Vegetationen på de preliminära byggplatserna består i huvudsak av unga och
friska barr-lövträdsmoar eller unga plantskogar och kalhyggen.
Växtligheten på byggområdena har långt förlorat sitt naturtillstånd på grund av
skogsvårds- och förnyelseåtgärder samt dikning. Kraftverk ska inte placeras på
ställen som anges i skogslagens 10 § eller i vattenlagens 11 § och inga hotade eller sällsynta naturtyper förekommer på deras områden.
Tabell 14.1 Växtligheten på byggplatserna på Pörtoms projektområde (23 st.)
(undersökningsradie cirka 50 meter) och de relativa andelarna av olika vegetationstyper (%).
Vegetationstyp

Hygge
Ung tämligen torr barr-lövträdsmo
Ung tämligen torr barrträds/granmo
Ung tämligen torr tallmo
Plantskog (VT, MT)
Vuxen frisk barr-lövträdsmo
Vuxen frisk barrträds/granmo

Areal
(ha)

3,8
5,4
3
4,1
1,6
0,3
4,9

Andel
(%)

17
23
13
18
7
1
21

%
%
%
%
%
%
%

14.3.3 Vegetationen och naturtyperna på servicevägarnas byggplatser
Miljön i de områden där vindkraftverken har planerats placeras samt de områden
där planerade servicevägar och jordkablar ska placeras består till största dels av
unga ekonomiskogar.
Servicevägarna (totalt högst cirka 31 kilometer) placeras till stor del på befintliga
skogsbilvägar på projektområdet, vilket innebär att arealen på skogsmarken som
behövs för vägarna är högst 263,5 hektar. Växtligheten i den omedelbara närheten av skogsbilvägarna påverkas av en kanteffekt. Kanteffekten syns i det låga antalet sedvanliga arter i skogen (bl.a. skogsstjärna) och i ökningen av växtlighet
som tål ljus (bl.a. rör). Vegetationstyperna längs vägarna är moskogstyper som
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är typiska för projektområdet (bl.a. ung barr-lövträdsmo och tämligen torr
tallmo).
Helt nya servicevägar måste röjas längs en sträcka på cirka 17 kilometer. Befintliga skogsbilvägar måste göras 5–10 meter bredare längs en sträcka på högst
cirka 14 kilometer. På området för vindkraftverken och servicevägarna (inkluderande arealen av vägarna som skall iståndsättas) röjs ett vanligt, i huvudsak ungt
och medelålders ekonomiskogsområde på högst cirka 113-286,5 hektar. Vegetation i naturtillstånd eller hotade naturtyper observerades inte.
Planeringen av servicevägarna har preciserats efter MKB-programskedet och i den
preciserade planen har man beaktat även de objekt på projektområdet som anges
i skogslagens 10 §. På området för vägarna som ska röjas finns inte heller objekt
som anges i 11 § i vattenlagen.
14.3.4 Värdefulla naturtyper och naturobjekt
På projektområdet finns inga Natura 2000-områden, skyddsområden eller objekt
som ingår i riksomfattande naturskyddsprogram, naturskyddsområden, skyddade
naturtyper eller naturminnesmärken.
Norr om projektområdet som närmast på 400 meters avstånd finns Sanemossens
(FI080021) Naturaområde.
I samband med naturutredningarna som gjordes sommaren 2013 observerades
inga enligt 29 § i naturvårdslagen värdefulla naturtyper på vindparksområdet. På
områdena eller i den omedelbara närheten fanns inte heller tjärnar eller sjöar på
högst en hektar eller bäckar eller rännilar i naturtillstånd i enlighet med 11 § i
vattenlagen.
I nordost finns ett sammanhängande, cirka 37 stort, odikat moss-myr-kärr område, Lilltaksane. Området består av trädlösa örtrika och starr-fattigkärr (RhSN,
VSN) och fattigkärrs-tallkärr (VSR; Figur 14.2). Lilltaksane är långt utdikat och
omges av förändrade myrtyper men till dess centrala del är området odikat och
uppfyller kriterierna för skoglagens (12.12.1996/1093) trädfattiga torvmarker och
svämängar som i virkesproduktionshänseende avkastar mindre än lavmoar. Biotopen klassas även som sårbar i södra Finland (Raunio m.fl. 2008). Mitt på det
odikade området finns en ca 3 ha stor skogsholme som i norr angränsar till en dikad myr (Figur 14.3). Även denna skog befinner sig närmast i ett naturtillstånd
varför bör skötas och användas så att livsmiljöns särdrag bevaras.
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Figur 14.1. Värdefulla naturobjekt som finns på Pörtoms projektområde och i
dess närhet.
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Figur 14.2. Lilltaksane bestå långt av odikade fattigkärrs-tallkärr (VSR).

Figur 14.3. Avgränsningen av det odikade kärret Lilltaksane med en ca 3 ha
skogsholme i förhållande till den planerade vindkraftparken.

I anslutning till kraftverk 5 finns en medelådlers lundartad mo av typ harsyrablåbärstyp (Figur 14.1). Skogstypen är inte skyddad i lag och klassas som nära
hotad (NT; Raunio m.fl. 2008). Skogpartiets fågelfauna hyser ett visst fågelmässigt värde men trots besök 26.7.2012 och 13.6.2013 hittades inga skyddsvärda
växter i området.
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Figur 14.4. Lundartad mo i anslutning till byggplats för kraftverk nr 5.

14.3.5 Hotade och nära hotade växtarter
Under terrängkartläggningarna observerades inga hotade eller nära hotade
växtarter på projektområdet. I Finlands miljöcentrals databas över arter finns
inga observationer av hotade växtarter sedan 1990-talet.
14.4 Konsekvenser av vindkraftparken
14.4.1 Alternativ 1: En större park med 23 kraftverk
Enligt de preliminära projektplanerna finns inga värdefulla naturobjekt eller hotade naturtyper på vindkraftverkens byggplatser. Motsvarande vegetationstyper,
som är mycket vanliga i Finland, förekommer i stor mån även utanför projektområdet. Ur regional synvinkel är arealen på skogsmarken som går förlorad obetydlig.
Konsekvenserna för vegetationen runt vindkraftverkens och servicevägarnas byggområden uppskattas vara lindriga, eftersom nuläget för skogsinslagen på projektområdet på många ställen är starkt påverkat av kanteffekter på grund av odlings- och slutavverkningar som gjorts på området.
Konsekvenserna för vegetationen på byggplatserna är permanenta under vindkraftsparkens driftskede. I sin helhet uppskattas de dock vara ringa, eftersom
arealen på skogsmarken som upptas av konstruktionerna är mycket liten och
konsekvenserna riktas mot skogsnaturtyper som är mycket vanliga i Finland och
vars naturvärden har blivit utsatta för skogsbruk redan under en längre tid. På
vindkraftverkens preliminära byggplatser eller på området för de nya servicevägarna finns inga hotade eller nära hotade naturtyper eller hotade växtarter, vars
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förändring skulle orsaka betydlig skada för naturens mångfald. I den omedelbara
närheten av byggområdena finns inte heller naturtyper som skulle vara särskilt
känsliga för den planerade markanvändningen. Med undantag för byggområdena
och kantzonerna förblir skogarna på projektområdet oförändrade.
Anläggningen av vindkraftsparken kan påverka vattenförhållandena hos naturtyper nära byggområdena. På projektområdet finns en livsmiljö i enlighet med 10 §
i skogslagen, Lilltaksanes mosse. Myrmiljötypen som finns på området uppskattas
vara känsligast för förändringar. Den närmaste platsen där ett vindkraftverk (nr
22) ska byggas ligger cirka 130 meter från Lilltaksanes mosse (alt 1). Mellan den
preliminära byggplatsen och myrmarken finns dock ett skogsdike varför byggandet av kraftverket inte betydligt ökar ändringarna som redan inträffat i myrens
vattenhushållning.
Projektet påverkar även naturmiljöns enhetlighet på området. Den splittrande effekten som vindkraftverken och servicevägarna har på skogsinslagen uppskattas
dock vara ringa i förhållande till följderna som skogsbruket på området redan orsakat.
14.4.2 Alternativ 2: En mindre park med 12 kraftverk
Konsekvenserna är liknande som i alternativ 1 men lindrigare eftersom antalet
vindkraftverk och servicevägar är mindre. Vindkraftparken i alternativ 2 bedöms
inte medföra betydande konsekvenser för vegetationen.
Direkta konsekvenser för vegetationen riktar sig mot ett område som motsvarar
mindre än 8 procent av hela projektområdets areal (inkluderande arealen av
vägarna som skall iståndsättas). På områdena i närheten av vindkraftverken, servicevägarna eller elstationen finns inga hotade naturtyper i alternativ 2.
14.5 Konsekvenser efter nedläggningen
Konsekvenserna är i viss mån varaktiga, eftersom arterna som är typiska för området inte fullständigt återställs efter den planerade markanvändningen och efter
att området anpassats till landskapet. Detta beror på förändringar i jordmånens
egenskaper och i vattenhushållningen. Efter att vindkraftverken rivits kan växtligheten på området dock utvecklas mot ett mera naturenligt tillstånd. Områdena
återställs förr eller senare till ett vanligt skogsbruksområde.
14.6 Lindring av konsekvenserna
Konsekvenserna för växtligheten kan lindras genom att åtgärder som utsätter
jordmånen för kraftigt slitage genomförs under vintertid. Anläggningen kan också
planeras så att tunga arbetsmaskiner används så litet som möjligt i de egentliga
byggplatsernas närmaste omgivning.
14.7 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
I och med att växtlighetsinventeringarna har inriktats på vindkraftverkens preliminära byggplatser, området för servicevägarna och områden som enligt en kartanalys sannolikt omfattar särskilda naturvärden, har en del av vegetationen på
projektområdet granskats på en mer översiktlig nivå. Uppgifterna i registret över
hotade arter är bristfälliga och platsuppgifterna ibland inexakta. Det är möjligt att
det på vindparksområdet förekommer hotade eller sällsynta växtarters växtplatser eller naturtyper som inte beaktats i inventeringarna. Växtlighetsbedömningen
har dock gjorts på ett tillräckligt långt avstånd från vindkraftverkens egentliga
byggplatser, för att de indirekta konsekvenserna av byggandet av kraftverken
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inte ska nå områden som är värdefulla med tanke på sin naturmiljö. På områdena
som omger de egentliga byggområdena är konsekvenserna för växtligheten små,
och därmed är granskningen av vegetationen synnerligen tillräcklig för vindparksprojektets konsekvensbedömning.
15 Konsekvenser för fågelbeståndet
15.1 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.
Om en fågel kolliderar med konstruktionerna i ett kraftverk kan den skadas eller
dö. Risken för fågelkollisioner påverkas bl.a. 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 vindkraftsområdet.
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.
15.2 Utgångsdata och metoder
15.2.1 Allmänt
I bedömningen av projektets konsekvenser för fåglarna har utretts fågelbeståndets nuläge med stöd av befintliga uppgifter och fågelutredningar som gjorts i terrängen.
Uppgifter om fågelbeståndet togs från Lintuatlas ruta 696:322. Dessutom användes information från Suupohjan lintutieteellinen yhdistys r.y. samt uppgifter som
erhållits av personer som ringmärker rovfåglar. Även miljöförvaltningens databas
över skyddade arter UHEX och Ringmärkningsbyrån vid Helsingfors universitet har
använts som informationskällor.
15.2.2 Utredning av det häckande fågelbeståndet
Det häckande fågelbeståndet i projektområdet utreddes genom linje- och punktoch taxering (Koskimies & Väisänen 1988). Linjetaxeringen gjordes som två
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taxeringslinjer, vardera cirka 1,5 kilometer långa. Taxeringen utfördes 13.6.2013.
Punkttaxeringen utfördes vid 27 punkter 26.7.2012, 22.5., 12.6., 13.6. och
15.6.2013. I samband med biotopkarteringen gjordes även en kartläggningstaxering av övriga häckande fåglar på området.
För att observera arter som inleder sin häckning tidigt (bl.a. ugglor, hackspettar
och korsnäbbar) har en kartläggningstaxering gjorts på projektområdet i april
2012.

Figur 15.1. Punkterna och linjerna för punkttaxeringarna respektive linjetaxeringarna på projektområdet.

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 observerades även rörelser av fåglar som häckar i området och eventuella häckande fåglar som flyger över projektområdet på födosök. Kartläggningen av det häckande fågelbeståndet utfördes av biolog, FM Paavo Sallinen.
Vid bedömningen togs särskild hänsyn till skyddade och hotade arter, rovfågelsarter samt arterna i bilaga I till EU:s fågeldirektiv. Dessutom bedömdes projektets
konsekvenser för de olika arternas livsmiljöer.
15.2.3 Uppföljning av vårflyttningen
Fåglarnas vårflyttningsrutter i närheten av vindparksområdet utreddes på våren
2012. Observationer utfördes bland annat vid flyttningstoppen för fjällvråkar,
andra rovfåglar, svanar, tranor och gäss. Flyttningen observerades i sammanlagt
118 timmar i 16 dagars tid från en punkt mellan 8.4. och 20.5.2012. Vårflyttningens inventeringar gjordes av Sami Ylistö och Ville Yli-Teevahainen från Ramboll
Finland Oy (Bilaga 6).
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15.2.4 Uppföljning av höstflyttningen
År 2012 observerades fåglarnas höstflyttningsrutter under 8 olika dagar (28.8–
11.10.2012). Uppföljningen kompletterades ytterligare under 4 dagar (1228.9.2013; 28 h).
Observationerna utfördes i regel efter soluppgång. Vid uppföljningen antecknades
arterna, antalet individer, flygriktningen samt på vilken sida och på vilket avstånd
fåglarna passerade observationsplatsen. Flyghöjden bedömdes enligt en tregradsskala, där klass II innebär risk för kollision.


I = flyghöjd 0–50 meter

flyger under rotorhöjd



II = flyghöjd 50–200 meter

flyger i rotorhöjd



III = flyghöjd över 200 meter

flyger över rotorhöjd

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 biolog, FM Paavo Sallinen från FCG Design och planering Ab och Harry Lillandt från Suupohjan Lintutieteellinen yhdistys.

Figur 15.2. Observationspunkterna vid uppföljningen av fåglarnas flyttrörelser på
Pörtoms vindkraftpark.

Konsekvenserna för fåglarna bedöms av biolog, FM Paavo Sallinen från FCG Design och planering Ab.

VINDIN & TRIVENTUS
FCG DESIGN OCH PLANERING AB

PÖRTOM VINDKRAFTPARK
MKB-PROGRAM

63 (206)

15.3 Nuläge
15.3.1 Allmän beskrivning
Projektområdet ligger på ett skogsbruksdominerat område 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). Enligt
fågelatlasen ligger projektområdet i ruta (696:322), Närpiö Pirttikylä, som har 54
kända häckande fågelarter, 19 sannolikt häckande arter och 24 potentiellt häckande arter – sammanlagt 97 arter. Rutans utredningsgrad har klassificerats som
”God”. Rutans storlek är 10x10 kilometer med Pörtoms by i mitten av rutan. De
häckande arterna består mest av typiska och allmänna fågelarter för skogsbruksområden. De kända häckande rovfåglarna i rutan är: blå kärrhök, duvhök, tornfalk och stenfalk. Sannolikt är att på området häckar sparvhök, ormvråk och lärkfalk. Häckande ugglor inom atlasrutan är: berguv, sparvuggla, slaguggla,
hornuggla, jorduggla och pärluggla. Alla häckande arter inom rutan är typiska arter och till stor del sådana som kan förväntas häcka i denna typ av område.
Enligt ringmärkningsbyråns fågeldata för fiskgjuse häckar det inga kända fiskgjuse på projektområdet eller i direkta närheten av projektområdet. De två närmaste fisgjusebona finns som närmast på cirka 7 kilometers avstånd nordväster om
projektområdet i Malax. Båda fiskgjusebona har varit aktiva i fyra till fem år. Övriga kända fiskgjusebon är på över 24 kilometers avstånd från projektområdet.
Den hotade (VU) (Rassi m.fl. 2010) havsörnens (Haliaetus albicilla) närmaste
kända bebodda revir ligger vid Hinjärv i Närpes och Korsnäs på cirka 37 kilometers avstånd väster om projektområdet. (Naturhistoriska centralmuseet 2012)
15.3.2 Häckande fågelbestånd
I punkttaxeringarna observerades sammanlagt 32 olika arter och 198 par. Av
dessa påträffades 18 arter och 63 par inom 50 meter från punktaxeringsplatserna. Flest par påträffades i den frodiga granskogen.
Tabell 15.1. Antal häckande par i 27 punktkarteringar enligt avstånd till karteringspunkten och inom 50 m till biotop på karteringspunkten.
Avstånd till
obervationplats

26.7.201 22.5.201
2
3

<50 m
Plantering/kalyta

6

MT

6

13

12.6.201
3
20

13.6.201
3
18

2

OMT

15.6.201
3
6

Antal
par
63

2

4

2

5

3

2

18

3

11

7

2

23

8

2

8

>50 m

8

40

42

32

13

135

Totalt

14

53

62

50

19

198

Blandskog

18

Den vanligaste fågelarten var lövsångare, bofink, trädpiplärka, grönsiska och rödhake. Dessa fem arter utgjorde sammanlagt 80 % av de häckande paren i punkttaxeringen. I punkttaxeringen påträffades inga arter upptagna i fågelsskyddsdirektivets bilaga 1. I närheten av vindkraftverk 13 och 20 påträffades två par rosenfinkar. Rosenfinken är klassad som nära hotad (NT) i Finlands rödlista (Rassi
m.fl. 2010; Bilaga 5).
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Utifrån resultaten av linjetaxeringarna är den genomsnittliga tätheten av det
häckande beståndet i Pörtoms projektområde cirka 123 par/km2, vilket är något
under medeltalet för regionen (Väisänen m.fl. 1998). Tätheten är sannolikt något
lägre på grund av det intensiva skogsbruket. Liksom i punktaxeringen påträffades
en skyddsvärd fågelart, tranan, som är upptagen i fågelskyddsdirektivet.
Tabell 15.2. Häckade fågelarterna på projektområdet enligt linjetaxeringen.
Art

Spec

antal
<50m

Duvhök

Accgen

Trädpiplärka

Anttri

Grönsiska

Carspi

1

Korp

Corrax

1

Större hackspett

denmaj

2

Gulsparv
Rödhake

Embcit
Erirub

Svartvit flugsnappare
Bofink
Trana

Fichyp

Talgoxe

Parmaj

Lövsångare

Phylus

Kungsfågel
Trädgårdssångare

Regreg
Sylbor

Fricoe
Grugru

Totalt

Total

index

par /
km2

Dominans

>50m

1

1

4,81

1,6

1%

3

3

3,42

3,4

3%

1

2

3,6

2,4

2%

1

0,64

0,21

0%

2

4,3

2,9

2%

1
3

1
4

4,91
5,66

1,6
7,5

1%
6%

1

1

4,21

1,4

1%

27
1

41
1

4,42
0,73

60
0,24

49 %
0%

1

1

6,3

2,1

2%

5

17

22

3,51

26

21 %

2
1

1
3

3
4

7,8
4,26

7,8
5,7

6%
5%

123

100 %

1

14

I samband med biotopkarteringen påträffades även ett tranbo i Lilltaksane mosse
samt en järpe i östra och en orre i västra delen av Lilltaksane.
Barrträdsdominerade moskogar och dikade torvmoar erbjuder lämpliga habitat för
olika hönsfåglar som järpe, orre och tjäder. Stammarna av dessa arter är uppenbart starka på områdena. Där finns också några kända spelplatser för tjäder och
orre. I närheten av Lilltaksane i ett gammalt trädbestånd fanns även en tjäderspelplats (Bilaga 6).
I närheten av byggplatsen för kraftverk nr 5 finns ett aktivt duvhöksbo. Boet finns
i samma biotop (lundartad mo) som beskrevs i stycke 14.3.
15.3.3 Viktiga områden för fågelbeståndet
I Närpes finns flera nationellt viktiga fågelområden (FINIBA, Finnish Important
Bird Area). Områdena har valts ut utifrån kartläggningar som gjorts av Finlands
miljöcentral och BirdLife Finland (Leivo m.fl. 2001). Många av dessa våtmarks-,
myr- 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.
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.
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Det finns två FINIBA-områden på under 10 kilometers avstånd från projektområdet (Figur 15.3). Levanevas FINIBA-område är beläget på cirka 13 kilometers avstånd öster om projektområdet.
Sanemossen
Sanemossen är en högmosse vid gränsen av Närpes och Malax. FINIBA-området
ligger cirka 400 meter norr om projektområdet. Området är 995 hektar stort och
är skyddat i sin helhet. Arter som förekommer i området är bl.a. trana.
Sydösterbottens skogar
FINIBA-området Sydösterbottens skogar (Suupohjan metsät) omfattar stora, enhetliga barrträdsdominerade skogsområden i Sydösterbotten. Området ligger
närmast projektområdet i Pörtom, öster om riksväg 8, på över tre kilometers avstånd från projektområdet till söder. På FINIBA-området häckar tjäder, tretåig
hackspett och lavskrika. Området är stort, cirka 51 800 hektar, men bara en liten
del har skyddats (1-10%).
Levanevas område
FINIBA-området Levanevas område (Levanevan alue) ligger som närmast på cirka
tretton kilometers avstånd från Pörtoms projektområde i Kurikka och Jurva. Området är cirka 3 650 hektar stort och omfattar en konstgjord sjö, Kivi- och Nevalampi. FINIBA-området har skyddats nästan helt (91-99 %). På området häckar
flera fåglar, bl.a. brushane och dvärgbeckasin.
Tabell 15.3. FINIBA-områden i närheten av projektområdet (BirdLife Finland
2013).

Namn

Kod

Kommun

Sanemossen
Sydösterbottens
skogar
Levanevas område

720022

Närpes, Malax
Närpes, Kristinestad
Jurva, Laihia

720069
720072

Kriteriearter
(st.)

Areal
(ha)

Avstånd
(km)

1

995

0,4

3

51 781

5

3 650

3
13

Åkrarna i projektområdets omgivning kan antas vara viktiga rastplatser för tranor
som vilar i stora flockar före höstflyttningen. I augusti-september 2012 vilade
cirka 600 tranor på åkrarna lite norr om projektområdet.
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Figur 15.3. Viktiga fågelområden i Finland (FINIBA) i närheten av projektområdet
(Leivo m.fl. 2001).

BirdLife Finland har tillsammans med sina lokala föreningar börjat MAALIprojektet för att identifiera viktiga fågelområden på landskapsnivå. MAALIområdena är en utvidgning av IBA- och FINIBA-områdena på landskapsnivå. När
projektet är färdigt kommer MAALI-områdena att komplettera FINIBA- och IBAområdena. Möjliga MAALI-områden kommer att tas i beaktande i fortsatta planeringen. I skrivande stund grundar sig bedömningen på FINIBA- och IBAområdena.
15.3.4 Flyttfåglar
Allmänt
Bottniska vikens kustregion är känd som en viktig flyttrutt för fåglarnas vår- och
höstflyttning. 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 låg-
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länta åkerområden (Ijäs & Yli-Teevahainen 2010). De flesta flyttande fåglar följer
kustlinjen och därmed ligger den viktigaste flyttlinjen normalt till väster från projektområdet. De årliga flyttrutterna påverkas emellertid av vädret och särskilt av
de rådande vindarna.
Under uppföljningen av vår- och höstflyttningen observerades sammanlagt drygt
11 500 fåglar av vilka 3 400 observerades på våren 2012, 5 300 på hösten 2012
och 2 800 på hösten 2013.

Figur 15.4. Rutter och flygriktningar för flyttande fågel hösten 2012 och 2013 i
förhållande till projektområdet
Tabell 15.4. Antal fåglar av arter eller artgrupper observerade under höstflyttningarna 2012 och 2013.
Laji

Art

spec

2012
(st / kpl)

2013
(st / kpl)

Totalt /
Yhteensä
(st)

Kurki
Hanhi
Sepelkyyhky
Naakka
Metsähanhi
Närhi
Räkättirastas
…
Merihanhi
…
Piekana
Sinisuohaukka

Trana
Gäss
Ringduva
Kaja
Sädgås
Nötskrika
Björktrast

grugru
ans sp
colpal
cormon
ansfab
gargla
turpil

3685

1106
990
329

4791
990
862
170
134
123
115

Grågås

ansans

19

21

40

Fjällvråk
Blå kärrhök

butlag
circya

1

10
8

11
8

533
170
25

109
123

115
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Varpushaukka
Kanadanhanhi
Kanahaukka
Nuolihaukka
Tuulihaukka
Merikotka
Ampuhaukka
Muuttohaukka
Mehiläishaukka
Maakotka
…
Totalt
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Sparvhök
Kanadagås
Duvhök
Lärkfalk
Tornfalk
Havsörn
Stenfalk
Pilgrimsfalk
Bivråk

accnis
bracan
accgen
falsub
faltin
halalb
falcol
falper
perapi

2

2

6
6
4
3
3
3
2
2
2

Kungsörn

aquchr

1

1

2
1
1
1

5285

4
6
2
2
2
3
1
2
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2789

8074

Trana
Under vårflyttningen 2012 passerade drygt 800 tranor projektområdet. Huvudparten passerade väst om projektområdet och cirka 31 % över projektområdet. Av
de flyttande tranorna passerade 27 % på en höjd av 60-180 meter över markytan. Följaktligen höll 8 % en sådan kurs och höjd att det förelåg en risk att de
skulle kunna kollidera med den planerade vindkraftparken.
Under observationerna i höstflyttningen år 2012 räknades sammanlagt 3 685 tranor (Bilaga 5). Av dessa observerades 1 311 fåglar i närheten av Sanemossen,
norr om projektområdet, 235 från platsen väster om projektområdet och 2 139
söder om projektområdet. Huvudparten av dessa fåglar var födosökande tranor
på åkrarna.
Av samtliga tranor som observerades under höstflytten 2012 höll cirka 30 % av
1000 tranor en flyghöjd och kurs som indikerade att de kunde förekomma en risk
att de skulle kunna kollidera med den planerade vindkraftparken.
År 2012 misslyckades dokumenteringen av tranornas huvudflytt och 2/3-delar av
tranorna som tidigare observerades i närheten av projektområdet tog sig över eller förbi projektområdet och på grund av detta upprepades höstflyttkarteringen år
2013 av specifikt tranor. Detta år räknades 980 flyttande tranor. Under 2013
kunde det beteende som även lokalbefolkningen påpekat dokumenteras. Under
hösten flyger tranorna från Sanemossen till åkrarna nordväst om projektområdet
för att äta. När den egentliga flytten sker söker sig tranorna söderut längs Närpes
ådal utan att flyga över projektområdet. Liksom 2012 höll en minoritet, 175 individer (18 %) en flyghöjd och kurs som indikerade att det kunde förekomma en
risk att de skulle kunna kollidera med den planerade vindkraftparken.

VINDIN & TRIVENTUS
FCG DESIGN OCH PLANERING AB

PÖRTOM VINDKRAFTPARK
MKB-PROGRAM

69 (206)

Figur 15.5. Flyttande gäss år 2013 och flyttande tranor åren 2012 och 2013.

Gäss
Under vårflyttningen 2012 passerade drygt 1 200 gäss projektområdet. Huvudparten (50 %) passerade över projektområdet. Av de flyttande gässen passerade
cirka 50 % på en höjd av 60-180 meter över markytan. Följaktligen höll 25 % av
de flyttande gässen en sådan kurs och höjd att det förelåg en risk att de skulle
kunna kollidera med den planerade vindkraftparken.
Hösten 2012 observerades en mindre mängd gäss, samtliga väster om projektområdet. Hösten 2013 observerades 1 126 flyttande gäss. Liksom år 2012 observerades gässen huvudsakligen väster om projektområdet. Enbart 71 sädgåsar (6
%) höll en flyghöjd och kurs som indikerade att de kunde förekomma en risk att
de skulle kunna kollidera med den planerade vindkraftparken.
Svanar
Under vårflyttningen 2012 passerade 257 svanar projektområdet. Huvudparten
(60 %) passerade över projektområdet. Av de flyttande svanarna passerade cirka
50 % på en höjd av 60-180 meter över markytan. Följaktligen höll 30 % av de
flyttande svanarna en sådan kurs och höjd att det förelåg en risk att de skulle
kunna kollidera med den planerade vindkraftparken.
Under höstflyttningen observerades inga flyttande svanar.
Dagrovfåglar
Under vårflyttningen 2012 passerade 71 dagrovfåglar projektområdet. Huvudparten (50 %) passerade över projektområdet. Av de flyttande rovfåglarna passerade cirka 56 % på en höjd av 60-180 meter över markytan. Följaktligen höll 28
% av de flyttande rovfåglarna en sådan kurs och höjd så att det förelåg en risk
att de skulle kunna kollidera med den planerade vindkraftparken.
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Under höstflyttningen observerades 34 dagrovfåglar. Av dessa flög 65 % på höjden 50-200 meter, men ingen rovfågel siktades över projektområdet utan samtliga observationer gjordes från fälten syd, väst och nordväst om projektområdet.
Tabell 15.5. Observationer av dagrovfågel och deras flyghöjder (1 = < 50 m, 2 =
50 – 150 m, 3 = >150 m) hösten 2013.

X (ETRS TM 35)
226800
227300
227600
228000
228300
228400
229000
229000
229100
229100
229400
229500
229500
Totalt

Y (ETRS TM 35)
6967000
6967000
6967700
6967300
6967000
6961600
6960600
6967700
6960200
6960900
6968000
6960100
6960600

1

Flyghöjd
2
4
1
3
1
1
1
2
1
1
2

2
8

1
4
22

1

1
3
1

3

1
1

1
1

4

Totalt
4
1
4
3
4
1
3
1
1
4
1
1
6
34

15.4 Konsekvenser av vindkraftparken
15.4.1 Det häckande fågelbeståndet
Utifrån utredningen av det häckande fågelbeståndet består det häckande beståndet främst av i Finland vanliga och rikligt förekommande skogsfåglar. Byggnationen av vindkraftparken kommer att medföra att cirka 1 hektar mark röjs per vindkraftverk. Utgående från att tätheten är 123 häckande par per km 2 kommer därmed cirka 30 häckande par att bli tvungna att söka sig nya revir inom projektområdet när vindkraftparken byggs. Om den mindre parken byggs enligt alternativ 2
kommer konsekvensen generellt sätt att bli mindre för det häckande lokala fågelbeståndet men skillnaden är inte betydande.
Projektets inverkan på det häckande fågelbeståndet ligger närmast i hur väl parken kan anpassas till de viktiga miljöerna kring Lilltaksane. I detta område finns
såväl spelplats för tjäder som orre samt häckningsplats för tranan. Konsekvenserna för tjäder och orre har bedömts i konsekvenserna av viltstammarna 21.4.
Alternativ 1: En större park med 23 kraftverk
Konsekvenserna för det häckande fågelbeståndet bedöms inte vara betydande.
I alternativ 1 byggs inga kraftverk på Lilltaksane men inom 500 meter byggs tre
vindkraftverk.
Vid uppställningsytan för kraftverk nr 5 finns ett aktivt duvhöksbo (Figur 15.6).
Om kraftverkets uppställningsyta byggs som planerat måste boträdet huggas ned.
Konsekvenserna kan lindras genom att rotera på uppställningsytan och flytta
kraftverket så att boet bevaras med tillräckligt skyddsavstånd från kraftverket (se
kapitel 15.5). Därmed bedöms konsekvenserna inte vara betydande.
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Figur 15.6. Den preliminära layouten med uppställningsytor (svart raster) samt
alternativ uppställningsyta (grön raster) för att lindra konsekvenserna för duvhöken.

Alternativ 2: En mindre park med 12 kraftverk
Konsekvenserna för det häckande fågelbeståndet bedöms vara små.
I alternativ 2 byggs närmaste kraftverk cirka 1 kilometer söder om Lilltaksane. Alternativet kommer inte att inverka negativt på varken Lilltaksane eller den häckande duvhöken. Kraftverk nr 5 ingår inte i det mindre projektalternativet (alt 2).
Om alternativ 2 förverkligas byggs närmsta kraftverk cirka 700 meter från boträdet och sektorn nordväst-sydost lämnas fri från kraftverk. Därmed kommer alternativ 2 sannolikt inte att medföra betydande konsekvenser för duvhöken i regionen.
15.4.2 Flyttfågelbeståndet
Trana
Av de flyttande fåglarna var det främst tranan som uppvisade ett beteende där
det förligger en risk för kollison mellan den flyttande fågeln och vindkraftparken.
Utgående från en försiktig uppskattning kan cirka 1 000 tranor flytta i närheten av
projektområdet årligen. Av dessa sökte sig 8 – 30 % över projektområdet på en
sådan höjd att de kunde kollidera med vindkraftverken. Om man utgående från
försiktighetsprincipen antar att 25 % av 1000 tranorna ligger i riskzonen att kollidera med vindkraftverken och att av dessa uppvisar 95 % ett avvikande beteende
när de närmar sig vindkraftparken i drift finns det en risk att mindre än 0,05 % av
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populationen, eller 0,48 fåglar per år kolliderar med en fullt utbyggd Pörtom vindkraftpark.
Tabell 15.6. Den teoretiska kollisonsrisken för tranor i anslutning till Pörtom
vindkraftpark.
Uppgift

Information

Observationsuppgift

Utgångspopulation

Tal / Andel

Enhet

1000

N

25

%

Flyghastiget, u

15

m/s

Vingbredd, b

2,2

m

Andel av flytten i riskrutan
Fågeluppgift

Parkuppgift

Tidsfönster för kollisionsrisk

0,15

s

Tidsfönstrets/parkens bredd
Antal kraftverk

4500

m

23

st

130

m

3

m

Uppgift om kraftverk Kraftverkets rotordiameter
Rotorvingens medelhöjd
Kraftverkets varvtal (rpm)
Kalkyl

Vindkraftverkets överstrykareal
Överstryk areal för vindkraftparken
Rotorns strykningsareal

varv/min
m2

305 284

m2

3

%

585 000

m2

250

st

Väjning

95 %

%

Kollisionsrutan i relation till hela rutan
Antalet fåglar som flyger in i kollisionsrutan
Kollisionsrisk / individ

52 %

%

6,5

n/a

7,3 %

%

Kollision

0,48

n/a

0,05 %

%/a

Areal för kollisionsriskrutan
Resultat

16,5
13 273

Antalet fåglar som flyger in i rutan

Kollisionsrisk n / population

Gäss
Variationen i antalet gäss som passerade området var stor mellan åren. Antagligen var detta delvist beroende på vilka dagar observationerna gjordes. Utgående
från en försiktig uppskattning kan cirka 1 200 gäss flytta i närheten av projektområdet årligen. Av dessa sökte sig 6 – 25 % över projektområdet på en sådan höjd
att de kunde kollidera med vindkraftverken. Om man utgående från försiktighetsprincipen antar att 20 % av 1 200 gäss ligger i riskzonen att kollidera med vindkraftverken och att av dessa uppvisar 95 % ett avvikande beteende när de närmar sig vindkraftparken i drift finns det en risk att mindre än 0,03 % av populationen, eller 0,38 fåglar per år kolliderar med en fullt utbyggd Pörtom vindkraftpark. Om det minde alternativet förverkligas sjunker den teoretiska kollisonsrisken med cirka hälften.
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Tabell 15.7. Den teoretiska kollisonsrisken för gäss i anslutning till Pörtom vindkraftpark.
Uppgift

Information

Observationsuppgift

Utgångspopulation

Fågeluppgift

1200

N

20

%

Flyghastiget, u

17

m/s

1,7

m

Tidsfönster för kollisionsrisk

0,10

s

Tidsfönstrets/parkens bredd
Antal kraftverk

4500

m

23

st

130

m

Uppgift om kraftverk Kraftverkets rotordiameter
Rotorvingens medelhöjd

3

m

16,5

varv/min

13 273

m2

305 284

m2

3

%

585 000

m2

240

st

Väjning

95 %

%

Kollisionsrutan i relation till hela rutan
Antalet fåglar som flyger in i kollisionsrutan
Kollisionsrisk / individ

52 %

%

6,3

n/a

6,1 %

%

Kollision

0,38

n/a

0,03 %

%/a

Kraftverkets varvtal (rpm)
Kalkyl

Vindkraftverkets överstrykareal
Överstryk areal för vindkraftparken
Rotorns strykningsareal
Areal för kollisionsriskrutan

Resultat

Enhet

Andel av flytten i riskrutan
Vingbredd, b
Parkuppgift

Tal / Andel

Antalet fåglar som flyger in i rutan

Kollisionsrisk n / population

Rovfågel
Variationen i antalet dagrovfågel som passerade området var stor mellan åren och
årstiderna. Antagligen var detta delvist beroende på vilka dagar observationerna
gjordes. Utgående från en försiktig uppskattning kan cirka 50 dagrovfåglar, med
vingbredden 1 meter och flyghastigheten 10 m/s, flytta i närheten av projektområdet årligen. Om man utgående från försiktighetsprincipen antar att 20 % av
dessa låg i riskzonen att kollidera med vindkraftverken och att av dessa uppvisar
95 % ett avvikande beteende när de närmar sig vindkraftparken i drift finns det
en risk att mindre än 0,03 % av populationen, eller 0,02 fåglar per år kolliderar
med en fullt utbyggd Pörtom vindkraftpark. Om det minde alternativet förverkligas sjunker den teoretiska kollisonsrisken med cirka hälften. Därmed är det osannolikt (p=46%, 0,9720) att en enda dagrovfågel kommer att kollidera med vindkraftparken under hela dess driftstid.
Kollisonsrisken
Stora långsamma fåglar som örn, tranor och gäss har den största risken att kollidera med vindkraftverk. Kollisionsriskbedömningen visar att risken för en enskild
fågel är mycket liten, under 0,05 % oberoende av art. Eftersom fältinventeringen
2013 ytterligare gav som resultat att fåglarna generellt sätt inte flög över projektområdet, utan främst rörde sig över de öppna fälten och Sanemossen samt
att fåglarnas undvikande beteende troligen är större än 95 %, ställer denna information konsekvensbedömningen inför ett matematiskt dilemma. Väntevärdet
är att ingen fågel kolliderar med vindkraftverken. Om en (1) fågel, som är minsta
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observationsenheten, kolliderar med ett kraftverk överstigs väntevärdet men med
den mellanårsvariabilitet som förekommer i antalet passeraden fåglar kan man in
situ svårligen påvisa att parken har varesig en märkbar eller icke märkbar inverkan på populationen. Beaktande av den naturliga dödligheten har förlusten av 1 /
1000 fullvuxna individer, tex en trana, ingen betydande effekt på reproduktionen.
Sannolikheten att den förolyckade fågeln är en sällsynt art är liten, men för de arter där populationen är väldigt svag kan bortfallet av en enda individ ha betydande konsekvenser för hela populationen. När man beaktar att flyttfåglar möjligen har ett vänjande beteende till vindkraftparker (Plonczkier och Simms 2012)
samt att det är osannolikt att en sällsynt art kolliderar med parken under dess
driftstid, bedöms konsekvenserna för det flyttande beståndet vara liten.
15.4.3 Viktiga områden för fågelbeståndet
Strax norr om projektområdet finns Sanemossens (FINIBA 720022) FINIBAområde.
De uppskattade konsekvenserna för området har behandlats noggrannare i samband med Natura-bedömningen (se kapitel 17.4). Generellt sett bedöms projektet
inte medföra betydande konsekvenser för Sanemossen eller dess fågelbestånd.
15.5 Lindring av konsekvenserna
Eftersom duvhöken häckar i samma bo från år till år och det är förbjudet att
medvetet störa häckningen för fåglar, bör den preliminära planen ändras vad gäller kraftverk 5. Genom att rotera på uppställningsytan och flytta kraftverket mot
sydost kan boträdet sparas och avståndet till det planerade vindkraftverket ökas
till cirka 100 meter (Figur 15.6). Noterbart är att vägen till kraftverk fem även
korsar vattenledningen från den brunn som finns på området. Det är därmed här
skäl att granska vägdragningen i den fortsatta planeringen av två skäl.
De direkta konsekvenserna för det häckande fågelbeståndet kan reduceras genom
att de för fåglarna värdefulla livsmiljöerna beaktas även i den fortsatta projektplaneringen. Att vindkraftsparken byggs så tätt som det tekniskt och ekonomiskt
är möjligt minskar omfattningen av förändringarna i livsmiljöerna och därigenom
konsekvenserna för det häckande fågelbeståndet.
Servicevägarna för vindkraftparken bygger i så stor omfattning som möjligt på
befintliga vägsträckningar, och elöverföringen inom parken sköts med jordkablar
som grävs ner i marken längs vägsträckningarna så att de inte kräver onödig röjning av skog eller orsakar kollisionsrisk för fåglar. Genom noggrann planering kan
man i samband med anläggning av vindkraftsparken undvika onödig markbearbetning och begränsa byggarbetena till en så liten yta som möjligt.
Konsekvenserna för det häckande fågelbeståndet kan reduceras genom att byggarbetena om möjligt genomförs utanför den viktigaste häckningssäsongen, speciellt i närheten av värdefulla naturtyper. Oftast avbryter fåglar häckningen lättast i
början av häckningssäsongen, dvs. under äggläggning och ruvning (i maj–juni).
Vid anläggningsarbetena bör man även beakta speltiderna för tjäder och orre på
våren och hösten.
Genom den tekniska planeringen av vindkraftverken är det möjligt att reducera
kraftverkens konsekvenser för fågelbestånden, speciellt i fråga om kollisionsrisken. I andra länder har man på olika sätt försökt reducera vindkraftsparkernas
konsekvenser för fåglarna, men någon entydig och allmängiltig lösning finns inte.
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Tidpunkten för huvudflyttningen för vissa fågelarter kan utifrån väderlek och fågelsituation förutspås med rimlig noggrannhet 1–2 dygn på förhand. Därigenom
är en effektiv åtgärd för att reducera kollisionsdödligheten att tillfälligt stoppa
kraftverken under den livligaste flyttningssäsongen. Det finns idag även tekniska
lösningar för att övervaka flyttande fågel med radar, för att ifall en överhängande
kollisonsrisk föreligger kunna köra ner enskilda kraftverk med 30 s varsel. En radarstyrd driftsövervakning kan därmed utgöra ett alternativ till regelmässiga
driftsstopp. Eftersom kollisionsrisken är liten i detta vindkraftprojekt föreligger det
dock inget direkt behov av att förse kraftverken med radarstyrd fågelövervakning.
Tabell 15.8. Åtgärder för reducering av vindkraftverkens konsekvenser för fåglar
(enligt Burton m.fl. 2011). +++ = god/hög, ++ = måttlig och + = dålig/låg.

Reducerande åtgärd
tillfälligt driftstopp
reducera rotorns rörelseeffekt: mönster på
rotorbladen för bättre synlighet
reducera rotorns rörelseeffekt: rotorns
rotationshastighet/storlek
förbättra kraftverkets synlighet: UV-färger
och material
förbättra kraftverkets synlighet: belysning
avmätt belysning
fågelavvisande laser
strukturella lösningar: torn för avvisande
av fåglarna
observationer med radar och i terräng
ljudskrämmor

Lämplighet

Kostnad

Effekt

++
+++

+++
+

+++
++

++

++

++

+++

+

+

++
+
++
++

+
+
++
++

+
++
++
+

++
++

++
+

+++
+

15.6 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
I resultattolkingen har tagits i beaktande att observationen av vårflyttningen inleddes relativt sent så att kollissionsrisken har bedömts med tanke på detta. De
observerade mellanårsvariationen i flyttbeteendet kan vara beroende av egenliga
mellanårsvariationer men lika väl av att väderleksförhållandena påverkat fåglarnas flyttsträck. I likhet med Tikkanen m.fl. (2013) bedömdes att Pörtom vindkraftpark befinner sig i utkanten av det flyttsträck som går längs med den Österbottniska kusten.
Det förelåg en skillnad mellan vår- och höstflyttningen, som troligen även är en
skillnad förorsakad av olika metoder. När flyttsträcken registrerades som vinkelräta flyglinjer mot vindkraftparken (2012) söder om projektområdet, föreföll en
stor del av fåglarna söka sig över projektområdet. När det vid höstflyttningen, i
enlighet med information från Leif Björklund, lades större vikt på fåglarnas beteende i projektområdet, visade det sig att samtliga tranor och gäss sökte sig runt
projektområdet längs åkrarna. Detta visar hur det inte är ändamålsenligt att extrapolera fåglarnas beteende utanför det område där observationerna egentligen
ägt rum.
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16 Övrig fauna
16.1 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 vindkraftsparkerna, 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.
Nya servicevägar kan orsaka hinder för mindre arter, men man känner till att en
del av djuren (bl.a. stora rovdjur och älgar) drar nytta av vägarna när de rör sig
mellan livsmiljöerna (s.k. korridoreffekt) (Martin m.fl. 2010). Enligt J Helldin
(muntlig information 2011) kan vägar som förbättrats eller byggts för vindkraftsparken i teorin förorsaka störningar för den lokala faunan i och med ökad trafik,
t.ex. i situationer när vindkraftverken lockar besökare till området. Enligt undersökningar uppstår konsekvenser först när dygnstrafiken uppgår till flera hundra
bilar per dag (Helldin m.fl. 2010).
De flesta kollisioner sker vid vindkraftverk som ligger nära kusten, betydligt högre
upp än den omkringliggande terrängen, på åsar och bergsområden. Över
90 procent av fladdermösskollisionerna med vindkraftverk sker på hösten (Rydell
m.fl. 2012). Det är känt att höstflyttningen koncentreras till kusten och att den
försvagas betydligt redan 500 meter från kustlinjen (Rydell m.fl. 2012). Det saknas fortfarande data över hur många kollisioner som inträffar i närheten av övriga
linjer (åfåror och insjöstränder) som styr fladdermössen (Limpens & Kapteyn
1991, Furmankiewicz & Kucharska 2009). Fladdermöss som håller på att flytta
kan ibland även vila i vindkraftverkets maskinhus (Ahlén m.fl. 2007) och då kan
kraftverken även ha vissa positiva effekter för fladdermöss. Fenomenet är emellertid känt främst i vindkraftsparker på havsområden.
16.2 Utgångsdata och metoder
Utgångsdata om djurbeståndet i projektområdena har samlats in från miljöförvaltningens databas över arter samt genom att intervjua representanter för lokala
natur- och miljöorganisationer och jaktföreningar. Djuren på områdena observeras vid de terrängbesök som gjordes 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
16.2.1 Fladdermus
Förekomsten av fladdermöss i projektområdet utreddes under 2 nätter juliaugusti 2012 och kompletterades under 15.8-6.9 2012 med en passivdetektor
som placerades på projektområdet (Figur 16.1). De ultraljud från fladdermöss
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som registrerades med hjälp av utrustningen analyserades efter terrängsäsongen
med ett datorprogram som har utvecklats för detta ändamål (Wildlife Acoustics
Songscope).
Vid granskningen av konsekvenserna utreds vilka effekter byggandet och driften
av vindparksprojektet har på kvaliteten och 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 en uppfattning om de fladdermusarter som förekommer i projektområdet och om områdens betydelse som
fortplantningsområden och biotoper för olika arter.
Fladdermusutredningen utfördes av forskaren FD Thomas Lilley från Turun Yliopisto och biolog, FM Paavo Sallinen från FCG Design och planering Ab.

Figur 16.1. Passivdetektorns placering i projektområdet samt de leder som vandrats i undersökningen.
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16.2.2 Flygekorre
Förekomsten av flygekorre i projektområdet inventerades av YTM Sami Ylistö och
ingenjör Ville Yli-Teevahainen från Ramboll Oy på våren och sommaren 2012.
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 beaktas 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 utreddes individernas potentiella rutter och förbindelser till
andra områden. För kartläggning av livsmiljöerna för flygekorre användes fyra arbetsdagar. Dessutom karterades flygekorre i området i samband med natur- och
fågelutredningen i juni 2012.
Konsekvenserna för faunan bedöms av Biolog, FM Paavo Sallinen från FCG Design
och planering Ab.
16.3 Nuläge
16.3.1 Fladdermus
Finlands fladdermusbestånd
I Finland har 13 fladdermusarter påträffats och de är alla fridlysta med stöd av
naturvårdslagen (NVL 29 §). De hör också till de arter som tas upp i bilaga IV (a)
till EU:s habitatdirektiv. Det är förbjudet att förstöra och försämra de platser där
arterna förökar sig och rastar.
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. Fladdermössen trivs vanligen i
småskaliga landskap med gamla byggnader och ihåliga träd som används som
daggömmor samt frodiga fångstområden, såsom stränder och strandskogar vid
vattendrag (Chiropterologiska föreningen i Finland r.f. 2012).
Lokala populationer och områden som används av fladdermöss
Före detta MKB fanns det inga säkra uppgifter om förekomsten av fladdermöss på
projektområdet. Enligt inventeringen är projektområdet inte en viktig eller lämplig
livsmiljö för lokala fladdermuspopulationer. I karteringen som genomfördes i juliaugusti påträffades 8 individer av Nordisk fladdermus (Figur 16.2). I karteringen
observerades inga fortplantningsområden för fladdermus på projektområdet. På
området kan vila enstaka individer som antagligen är hanar. (Bilaga 7)
Flyttande fladdermöss
Passivdetektorn som placerats på projektområdet registrerade under 15.8.6.9.2012 sammanlagt 804 observationer, av vilka alla var för nordisk fladdermus
typiska ekon då individerna jagar. De fladdermöss som registrerats var mest sannolikt lokala individer och det kan t.o.m. vara fråga om några enstaka individer
som sökte föda i närheten av detektorn och vars läten registerats natt efter natt.
Andra arter, inklusive flyttande fladdermöss, observerades inte. I den preliminära
karteringen av flyttande fladdermöss i området ansågs områdets betydelse för
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fladdermöss vara obetydlig eller liten eftersom det inte karterades några flyttande
fladdermus på projektområdet. (Bilaga 7)

Figur 16.2. Nordisk fladdermus som påträffades under karteringen på projektområdet markerat med svarta punkter på kartan.

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

Figur 16.3. Den finländska flygekorrstammen (Pteromys volans) är störst i Österbotten.

Flygekorrens utbredningsområden
Flygekorre förekommer på Pörtoms projektområde. På projektområdet karterades
tre flygekorrehabitat och tre potentiella flygekorrehabitat (Figur 16.4). Det observerades inga flygekorrar på vindkraftverkens byggplatser, vilket beror på att områdena är olämpliga områden för flygekorre bl.a. till sitt trädbestånd och till sin
skogstyp. De flygekorrehabitat och potentiella flygekorrehabitat som inventerades
på projektområdet är huvudsakligen belägna i projektområdets södra- och nordliga delar i sektorn Mossen – Lilla Höusne – Gamla Höusne, där andelen frodiga
granskogar är större än i resten av projektområdet.
Projektområdets östliga delar är mestadels för flygekorre ogynnsamt område,
bl.a. på grund av de dikade myrarna och karga moskogarna där den dominanta
trädarten är tall. På projektområdet finns också för flygekorre potentiella granskogar där flygekorre inte observerades under karteringen, men som möjligen
kan användas av flygekorre andra år.
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Figur 16.4. Flygekorrens utbredningsområden på projektområdet.

Det hittades spillning på tre områden i projektområdet (Figur 16.5, Figur 16.6).
Avståndet från det närmaste planerade kraftverk nr 4 till ett aktivt flygekorrehabitat är som minst cirka 170 meter och från kraftverk nr 5 som minst cirka 280 meter (Figur 16.5). Avståndet från det planerade kraftverk nr 12 till det närmaste
aktiva flygekorrehabitatet i nordväst är som minst cirka 370 meter och i nordost
som minst cirka 330 meter (Figur 16.6).
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Figur 16.5. Flygekorrens utbredningsområden i förhållande till det större alternativet (alt 1).
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Figur 16.6. Flygekorrens utbredningsområden i förhållande till alternativ 1 och alternativ 2.

16.3.3 Åkergroda
Det är möjligt att det förekommer åkergroda på projektområdet, men artens utbredning har inte utretts separat på projektområdet. Arten och lämpliga livsmiljöer för den har iakttagits i samband med de andra utredningarna åren 2012 och
2013. På projektområdet påträffades inte åkergroda, men det är möjligt att arten
leker i skogs- och våtmarksdikena och i öppna gölar på våtmarkerna.
16.4 Konsekvenser av vindkraftparken
16.4.1 Vanliga djurarter
Alternativ 1: En större park med 23 kraftverk
Vindkraftparken uppskattas inte betydligt påverka förekomsten av de vanligaste
djurarterna eller deras fortplantning.
De direkta konsekvenserna för markfaunan under anläggningen realiseras främst i
form av små förändringar i livsmiljön och som en olägenhet orsakad av bygg-

VINDIN & TRIVENTUS
FCG DESIGN OCH PLANERING AB

PÖRTOM VINDKRAFTPARK
MKB-PROGRAM

84 (206)

nadsverksamhet och människors aktivitet. Förlusten av djurens livsmiljö i form av
skogsbruksområde gäller en relativt liten yta (se kapitel 14) och i synnerhet med
tanke på större och rörliga djurarter berör konsekvenserna endast en mycket liten
del av djurens livsmiljöer. Därför anses konsekvenserna vara små och lokala men
direkta. Konsekvenserna för djurbeståndet är också relativt långvariga.
Man uppskattar att konsekvenserna under byggnadsarbetena är små eftersom
man vet att största delen av faunan anpassar sig och även klarar av att utnyttja
de förändringar i livsmiljöerna som människan förorsakat (Helldin m.fl. 2012).
Skogarna på projektområdet är i sitt nuvarande skick rätt splittrade på grund av
skogsbruket och dessutom finns det ett tätt nätverk av skogbilvägar på området.
Konsekvenserna av att området splittras ytterligare på grund av en vindkraftspark
anses vara proportionellt sett mindre än de konsekvenser skogsbruket medfört.
Omfattande utredningar som utförts i Europa tyder dessutom på att vindkraftverken inklusive förbindelsevägarna inte nämnvärt påverkar däggdjurens populationsstruktur och ekologiska korridorer (Helldin m.fl. 2012). Konsekvenserna bedöms vara negativa men inte av särskilt känslig betydelse.
Förändringarna i livsmiljön och splittringen av utbredningsområdena är mycket
lokala och begränsade främst till byggplatsernas omedelbara närhet. De direkta
konsekvenserna uppskattas rikta sig till ett område på högst 168 hektar. På området bevaras stora arealer av lämpliga ersättande livsmiljöer för det vanligaste
däggdjursbeståndet, eftersom det med beaktande av kanteffekten uppskattas att
cirka 90 procent av projektområdet bevaras i sitt nuvarande tillstånd även om
vindkraftsparken byggs. Den lövträdsdominerade slyskog som uppkommer längs
servicevägarna och vid andra röjda ytor erbjuder föda för älgar och harar och en
ny livsmiljö för smågnagare såsom sork och mus. Deras bestånd kan växa lokalt.
Små rovdjur såsom ugglor, räv och hermelin som snabbt reagerar på den förändrade tillgången på mat kan dra nytta av det ökade beståndet av smågnagare och
därför anses också positiva konsekvenser uppstå.
Av de arter som är ovanligare vet man att mården som föredrar omfattande
sammanhängande skogsområden är känslig för splittring av livsmiljön (Brainerd &
Rolstad 2002). I och med projektet kan den helt försvinna från området vilket bedöms utgöra en direkt och irreversibel negativ konsekvens. Livsmiljöerna på vindkraftparkens och servicevägarnas områden är vanlig ekonomiskog och projektet
kommer inte att ha några konsekvenser för det allmänt och rikligt förekommande
insektbeståndet på området.
I det aktuella projektet kommer trafikvolymerna emellertid att vara små eftersom
servicevägarna främst används av markägarna och servicepersonalen (högst
några bilar per dag). Konsekvenserna av servicetrafiken för faunan anses således
vara små, lokala och kortvariga. Dessutom anses konsekvensen vara reversibel.
Det buller och andra olägenheter som uppstår i anslutning till byggarbetet och
människans verksamhet kommer troligtvis inte att öka i betydande grad för det
vanliga däggdjursbeståndet såsom skogshare, räv och älg som i viss mån redan
vant sig vid människans störande verksamhet på skogsbruksområdena. Under
vindkraftparkens anläggningsskede kan djuren vid behov flytta till projektområdets lugnare delar eller utanför projektområdet och återvända till sin livsmiljö när
byggarbetet har avslutats. I synnerhet känsligare arter som normalt skyr människan såsom, stora rovdjur (björn, varg och lo) kommer troligtvis att sky vindparksområdet under anläggningsskedet. Konsekvenserna för de stora rovdjuren
uppskattas emellertid vara små eftersom projektområdet inte utgör en betydande
”ödemarksmiljö" för arterna, utan de rovdjur som rör sig på området främst är
tillfälliga besökare med ett mycket stort revir.
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Konsekvenserna av vindkraftparken kommer i sin helhet att vara små för däggdjursbeståndet eftersom det ljud som uppstår när vindkraftverken är i drift inte
hörs långt och de blinkningar som uppkommer av rotorbladens rörelser inte urskiljs i synfältet för de djur som rör sig i skogsterrängen. Dessutom antas att de
flesta djurarter (bl.a. älg, räv, hardjur och övriga små däggdjur) med tiden vänjer
sig vid de olägenheter som vindkraftverken medför, såsom de vänjer sig vid trafiken och skogsbruksmaskinerna. Enligt undersökningar har man inte upptäckt
skillnader i förekomsten och beteendet hos små däggdjur (bl.a. hare och räv) på
vindparkområden och referensområden (Menzel & Pohlmeyer 1999). Olägenheterna orsakade av vindkraftverkens drift och servicetrafik kan i viss mån öka stressen hos de djur som lever på vindkraftparkens område. Stressen antas ha små
konsekvenser för fortplantningen bland de djur som lever på området (Barja m.fl.
2007). Konsekvenserna beräknas emellertid inte vara betydande för djurarter
som är allmänna och rikligt förekommande i Finland.
Konsekvenser för djurarter som nämns i EU:s habitatdirektiv behandlas noggrannare nedan.
Alternativ 2: En mindre park med 12 kraftverk
Vindkraftparken uppskattas inte betydligt påverka förekomsten av de vanligaste
däggdjursarterna eller deras fortplantning.
Konsekvenserna är likriktade med alternativet 1, men de är mindre till följd av det
mindre antalet kraftverk och servicevägar som ska byggas. Den areal av vanlig
ekonomiskog som är djurens livsmiljö och som förloras uppgår endast till cirka
68,5 hektar, vilket motsvarar bara cirka 4 procent av hela projektområdet. Konsekvenserna anses således vara lokala men direkta. Även anläggningsskedet och
verkningarna av det är kortvarigare. Konsekvenserna berör motsvarande djurarter, men till följd av projektets areal påverkas ett mindre antal djurindivider.
Vindkraftsparken uppskattas inte märkvärt påverka förekomsten av de vanligaste
däggdjursarterna eller deras fortplantning och därför bedöms konsekvenserna
inte vara av känslig art.
16.4.2 Konsekvenser för arterna i habitatdirektivet
Fladdermus
Alternativ 1: En större park med 23 kraftverk
Konsekvenserna av genomförandet av vindkraftprojektet bedöms vara små för
fladdermusen.
Fladdermustätheten på skogsområdena som påverkats av skogsbruket enligt
undersökningarna är rätt låg, även regionalt sett. Dessutom observerades det
inga fortplantningsområden eller flyttande fladdermöss på området. På området
förekommer endast nordisk fladdermus som inte är särskilt känslig för de olägenheter som byggandet och den ökade mänskliga verksamheten innebär.
Vindkraftverkens preliminära byggområden ligger i huvudsak i ungskogar, som
inte är den mest typiska livsmiljön för fladdermusen. Vindkraftsetableringen
kommer i viss mån att förändra fladdermössens livsmiljöer, men största delen av
projektområdet (cirka 95 %) kommer att bevaras i nuvarande tillstånd och således anses konsekvensen vara lokal.
Servicevägarna som byggs i anslutning till vindkraftsparken kan för fladdermössen på området ha en styrande s.k. ”korridoreffekt” och de nya servicevägarna
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kan fungera som styrlinjer genom skogsområdena i synnerhet för den nordiska
fladdermusen. För fladdermössen kan konsekvensen antingen vara positiv då den
erbjuder en ingång till nya livsmiljöer eller negativ då den ökar kollisionsrisken
med kraftverkens rotorblad.
Kraftverken som planerats på Pörtoms projektområde ligger på ett rätt likformigt
och omfattande skogsbruksområde där höjdvariationerna är rätt små. Man bedömer att fladdermössen på projektområdet inte rör sig så aktivt och att kollisionsrisken således är liten. Det kan förekomma flyttande fladdermöss söder om projektområdet vid Närpes å, men information i litteraturen om hur åfåror påverkar
kollisioner med kraftverk är bristfälliga. Dessutom ligger Pörtoms vindkraftpark
långt från Bottniska vikens kustlinje där de huvudsakliga flyttningsrutterna i Österbotten troligtvis löper.
Alternativ 2: En mindre park med 12 kraftverk
Konsekvensen av genomförandet av vindparksprojektet beräknas vara liten för
fladdermusen.
Fladdermustätheten på skogsområdena som påverkats av skogsbruket enligt
undersökningarna är rätt låg, även regionalt sett. Dessutom observerades det
inga fortplantningsområden eller flyttande fladdermöss på området.
Konsekvenserna påminner om konsekvenserna i alternativet 1, men de är mindre
till följd av färre planerade kraftverk och förändringar i livsmiljön.
Flygekorre
Alternativ 1: En större park med 23 kraftverk
Konsekvenserna av genomförandet av vindparkprojektet beräknas vara små för
flygekorren.
Projektet anses inte orsaka betydande olägenhet för flygekorrpopulationen som
lever på projektområdet, eftersom preliminära byggplatser för vindkraftverk eller
nya servicevägar inte har planerats på flygekorrens utbredningsområde eller i
skog som är lämplig livsmiljö för arten.
De närmaste livsmiljöerna för flygekorre ligger på 170–330 meters avstånd från
de preliminära byggplatserna för kraftverken 4, 5 och 12. Även om projektet genomförs kommer det att finnas tillräckligt med trädbevuxna förbindelser mellan
kända fortplantnings- och rastområden och för flygekorren lämpliga skogsområden. På närområdena kvarstår även tillräckligt med trädbestånd där arten kan
hitta föda. Konsekvenserna kommer således att vara lokala men direkta.
Flygekorrarna kommer troligtvis att vara tvungna att ta sig över servicevägarna
till kraftverken då de förflyttar sig mellan lämpliga livsmiljöer. Bredden på en serviceväg inklusive vägdiken är i genomsnitt tolv meter och ett sådant avstånd klarar flygekorren lätt att ta sig över. Under optimala förhållanden seglar flygekorren
lätt en sträcka på närmare hundra meter (Miljöministeriet 2010). Anläggningen av
kraftverken och servicevägarna ökar inte anmärkningsvärt splittringen av flygekorrens utbredningsområde, eftersom byggområdena i huvudsak ligger i ungskogar
som är olämpliga naturtyper för flygekorren.
Skogsbruket har redan en längre tid påverkat flygekorrarnas fortplantnings- och
rastområden samt förbindelsekorridorer. Skogsavverkningar runt områdena har
antagligen sänkt kvaliteten på livsmiljöerna. Det är även möjligt att tillfälligt
övergivna livsmiljöer vissa år är bebodda.
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Alternativ 2: En mindre park med 12 kraftverk
Konsekvenserna av genomförandet av vindparkprojektet beräknas vara liten för
flygekorren.
Konsekvenserna påminner mycket om konsekvenserna av alternativ 1, men de är
mindre eftersom antalet planerade kraftverk och servicevägar och volymen av
träd som ska röjas för dem är mindre. Projektet anses inte orsaka betydande olägenhet för flygekorrpopulationen som lever på projektområdet, eftersom inga
preliminära byggplatser för vindkraftverk eller nya servicevägar har planerats på
flygekorrens utbredningsområde eller i skog som är lämplig livsmiljö för arten.
Kraftverk 12 ligger närmast en av flygekorrens livsmiljöer (på över 300 meters
avstånd). Även om projektet genomförs kommer det att finnas tillräckligt med
trädbevuxna förbindelsekorridorer mellan flygekorrens fortplantnings- och rastområden.
Åkergroda
Inga åkergrodor påträffades på projektområdet och anläggningen av vindkraftparken medför inga direkta eller indirekta konsekvenser för eventuell förekomst
av åkergroda, eftersom byggnationer inte placeras på ett område som kunde tänkas vara en potentiell livsmiljö för arten. Utifrån befintliga uppgifter förstör eller
försämrar inte realiseringen av projektet åkergrodans fortplantnings- eller rastområden.
Övriga arter
Övriga i bilaga IV (a) till EU:s habitatdirektiv upptagna däggdjur som förekommer
på projektområdet är utter, varg, björn och lo. Av dessa är lon den vanligaste förekommande på området. Övriga stora rovdjur förekommer närmast sporadiskt
och området utgör inte ett egentligt fortplantningsområde för dessa arter.
Olägenheterna som uppstår vid byggandet av vindkraftparken och människornas
ökade verksamhet leder troligtvis till att de stora rovdjuren undviker området.
Djuren kommer sannolikt att vänja sig vid det ljud som uppstår från vindkraftverken och övriga störande effekter, och det är möjligt att djuren återvänder till området när anläggningsskedet har avslutats.
16.5 Lindring av konsekvenserna
Till de lindrande åtgärderna kan man räkna lindring av störning under anläggningen genom att inte utföra vissa åtgärder, till exempel trädfällning, under djurens och viltfåglarnas förökningstid.
Spelplatser för tjäder och orre som lokaliserats vid inventeringarna av viltets
livsmiljöer samt livsmiljöer som är värdefulla för skogshönskullar finns inte på
kraftverkens byggplatser enligt de preliminära planerna. Spelplatserna kan beaktas i den fortsatta planeringen av servicevägarna.
Det går att lindra konsekvenserna för djuren genom att man strävar efter att begränsa byggverksamheten till ett så litet område som möjligt för att förändringarna i djurens livsmiljöer ska förbli så små som möjligt.
Konsekvenserna av projektet för arter som upptagits i bilaga IV (a) till habitatdirektivet kan reduceras genom att man beaktar för djuren viktiga livsmiljöer även i
fortsatta vindkraftsplaner.
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I fråga om fladdermöss och kollisioner med kraftverk är det möjligt att stänga av
kraftverken i den mest sensitiva tiden i september (under den aktivaste flytten). I
vindar på över 7 m/s minskar fladdermössens aktivitet märkbart och då kan
kraftverken hållas i drift. I karteringen av fladdermössens flyttning observerades
dock inga flyttsträck för fladdermöss via Pörtom projektområde, vilket innebär att
det inte skulle behövas lindrande åtgärder.
16.6 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Osäkerhet vid bedömningen av konsekvenserna för jakten inkluderar typiska osäkerheter vid konsekvensbedömning. Vilt- och bytesstatistiken är riktgivande, urvalet av intervjuer är litet och ger en vägledande bild av jakten på området. Med
hjälp av terränginventeringar, intervjuer och annat material har man dock kunnat
skapa en övergripande bild av viltarterna på projektområdet och lokalisera de viktigaste livsmiljöerna för viltet. För att minimera konsekvenserna kan man beakta
livsmiljöerna i den fortsatta planeringen av vindkraftsparken.
Med hjälp av kartläggningarna av projektområdet har man lyckats få en heltäckande bild av de arter som förekommer på projektområdet och om fortplantningsoch rastområdena för de arter som upptagits i bilaga IV (a) till habitatdirektivet.
Det är möjligt att några livsmiljöer för arterna som nämns i habitatdirektivet inte
observerats i kartläggningen. Vid kartläggningen har man emellertid strävat efter
att säkerställa att fortplantnings- och rastområden inte finns på de områden där
kraftverk och servicevägar planerats. Detta för att konsekvenserna för arterna
inte ska vara så stora.
17 NATURA 2000-områden och andra skyddsområden
17.1 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 Naturaområde.
17.2 Utgångsdata och metoder
I närheten av projektområdet ligger flera objekt som, med stöd av habitat- och
fågeldirektivet, har införlivats med Natura 2000 -nätverket samt flera naturskyddsområden.
Vid bedömningen granskas vindparksprojektets konsekvenser för Natura 2000området som ligger i projektets direkta influensområde:
Sanemossen (FI0800021, SPA/SCI)
Naturabedömning
Bedömningsarbetet utförs som en Naturabedömning som avses i 65 § i naturvårdslagen. Konsekvensernas betydelse för grunderna för skyddet av området
bedöms i förhållande till artrikedomen och den eventuella förändringen av en
gynnsam skyddsnivå samt även med perspektiv på områdets enhetlighet. Vad
gäller habitatdirektivet, bedöms bland annat sannolikheten för förändringar i vattenbalansen i myrarna samt rörelserna av de häckande fågelarter som utgör
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grunden för skyddet av området under häckningen i förhållande till projektområdet.
Naturabedömningen presenteras i sin helhet i bilaga 8 till MKB-beskrivningen och
i kapitel 17.3 presenteras en sammanfattning av bedömningens centrala punkter.
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 det
Natura 2000-objekt som ligger i projektets influensområde har invalts i nätverket
av Natura 2000-skyddsområden. Vid bedömningen fästs uppmärksamhet vid konsekvenser som berör de naturtyper i habitatdirektivet och arter i fågel- och habitatdirektiven som utgör grunden för skyddet av området.
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 biolog, FM Paavo Sallinen och
branschdirektör, AFD Jakob Kjellman från FCG Design och planering Ab.
17.3 Nuläge
17.3.1 Natura 2000
På projektområdet finns inga Natura 2000 – områden (Södra Österbottens ELYcentral 2012 & OIVA 2012)
Det finns sex objekt som ingår i Natura 2000-programmet och som finns på under
tio kilometers avstånd från projektområdet (Figur 17.1). Ett av Natura 2000 –
områdena är beläget inom en två kilometers radie från projektområdet (Figur
17.2).
Tabell 17.1. Natura 2000 -områden i närheten av projektområdet (Södra Österbottens ELY-central 2012 & OIVA 2012).

Namn

Kod

Sanemossen

Typ av
område

Kommun

Areal
(ha)

Avstånd
(km)

FI0800021 SPA/SCI

Närpes, Malax

1053

0,4

Iso Kakkurinneva

FI0800017 SCI

Kurikka (Jurva)

180

2,9

Metsäkylän metsä

FI0800151 SCI

Kurikka (Jurva)

12

4,7

Kajaneskogen

FI0800157 SCI

Malax

47

5,9

HarjaisnevaPilkoonneva

FI0800013 SCI

Teuva

691

Risnäsmossen

FI0800020 SCI

Närpes

727

7,2
9,9
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Figur 17.1. Natura 2000-områden i närheten av projektområdet (OIVA 2013, MML
2013).

Sanemossen
Naturaområdet Sanemossen är belägen cirka 400 meter norr om projektområdet.
Sanemossen är ett representativt exempel på platåartade högmossar nära kusten. Myrkomplexet Sanemossen är av typen platåartad högmosse i Kustfinland.
Den har också drag av aapamyr. Den vidsträckta mellersta delen av mossen är
lågstarrmosse, den södra delen är ställvis egentlig starrmosse. Vid kanterna förekommer starrmyr samt lågstarrmyr. Mossens kanter är ställvis dikade, men de
vidsträckta mellersta delarna är i naturtillstånd. Skogarna i områdets sydöstra
hörn är grandominerade skogsfräken-grankärr och blandskog, där det också ställvis finns murkna höga trädstubbar och vindfällen. De äldsta granarna är över 100
år gamla. Mossen har ett rikt häckande fågelbestånd och är en viktig rastplats
under flyttningstiden. På grund av det goda läget används Sanemossen flitigt i
fältundervisning för skolor i Vasaregionen och mossen är också en utmärkt
hjortronmosse.
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Sanemossens (Gunliden) (YSA107339) skyddsområde på privat mark är nästan
helt belägen inom Naturaområdet. Största delen av området hör till skyddsprogrammet för myrar.
Naturtyper på området som upptas i bilaga I till habitatdirektivet:
*aktiva högmossar (90 %)
*boreala naturskogar (3%)
boreala lundar (0 %)
*trädbevuxna myrmarker (2%)
*= prioriterad livsmiljötyp
Arter på området som upptas i bilaga II till habitatdirektivet:

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

blå kärrhök (Circus cyaneus)

spillkråka (Dryocopus martius)

trana (Grus grus)

brushane (Philomachus pugnax)

tretåig hackspett (Picoides tridactylus)

ljungpipare (Pluvialis apricaria)

orre (Tetrao tetrix tetrix)

grönbena (Tringa glareola)
Flyttfågelarter som förekommer på området:

sädgås (Anser fabalis)

tornfalk (Falco tinnunculus)

skrattmås (Larus ridibundus)

rödbena (Tringa totanus)

Iso Kakkurinneva
Iso Kakkurinneva är en högmosse belägen cirka tre kilometer väster om projektområdet i Kurikka (Jurva). Iso Kakkurinneva har en av det högsta fågeltätheterna
i Sydösterbotten. Största delen av området hör till skyddsprogrammet för myrar.
Naturtyper på området som upptas i bilaga I till habitatdirektivet:
*aktiva högmossar (95 %)
*= prioriterad livsmiljötyp
Fågelarter på området som upptas i bilaga I till fågeldirektivet:

trana (Grus grus)

ljungpipare (Pluvialis apricaria)

grönbena (Tringa glareola)

Metsäkylän metsä
Nordost om Pörtoms projektområde, på cirka fem kilometers avstånd, ligger
Metsäkylän metsät, som är en boreal naturskog med moget trädbestånd. På om-
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rådet trivs skogshönsfåglar och flygekorre. Naturaområdet inkluderar i sin helhet
Metsäkylän metsä (YSA107307) privata skyddsområde.
Naturtyper på området som upptas i bilaga I till habitatdirektivet:
*boreala naturskogar (100%)
*= prioriterad livsmiljötyp
Arter på området som upptas i bilaga II till habitatdirektivet:

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

tjäder (Tetrao uragallus)

Kajaneskogen
Naturaområdet Kajaneskogen ligger på sex kilometers avstånd nordväst om
Pörtoms projektområde i Malax. Naturaområdet är en boreal naturskog. På områdets mest framstående delar finns gamla, stora lövträd och döda träd som fortfarande står upp som är gynnsamma livsmiljöer för b.la. flygekorre. På området
finns inga skyddsområden eller skyddsprogram.
Naturtyper på området som upptas i bilaga I till habitatdirektivet:
*boreala naturskogar (59%)
*trädbevuxna myrmarker (31%)
*= prioriterad livsmiljötyp
Arter på området som upptas i bilaga II till habitatdirektivet:

*flygekorre (Pteromys volans)
*= prioriterad art

Harjaisneva-Pilkoonneva
Naturaområdet Hajaisneva-Pilkoonneva ligger som närmast cirka sju kilometer
söder om projektområdet. Hajaisneva-Pilkoonneva är en aktiv högmosse. Hela
mossen är i naturtillstånd med undantag av mossens kanter som har dikats.
Mossens yta sluttar mot nordväst, varifrån vattnet rinner via Pilkkoonneva och Lillån till Närpes å. Området hör i sin helhet till Harjaisnevan-Pilkoonnevas skyddsområde på statens mark (SSA100048). På området har upprättats skyddsprogram
för myrar.
Naturtyper på området som upptas i bilaga I till habitatdirektivet:
*Aktiva högmossar (95 %)
*Boreala naturskogar (0%)
*= prioriterad livsmiljötyp
Arter på området som upptas i bilaga II till habitatdirektivet:

*Lo (Lynx lynx)
*= prioriterad art

VINDIN & TRIVENTUS
FCG DESIGN OCH PLANERING AB

PÖRTOM VINDKRAFTPARK
MKB-PROGRAM

93 (206)

Fågelarter på området som upptas i bilaga I till fågeldirektivet:

jorduggla (Asio flammeus)

järpe (Bonasa bonasia)

spillkråka (Dryocopus martius)

stenfalk (Falco columbarius)

trana (Grus grus)

trönskata (Lanius collurio)

brushane (Philomachus pugnax)

tretåig hackspett (Picoides tridactylus)

ljungpipare (Pluvialis apricaria)

fisktärna (Sterna hirundo)

tjäder (Tetrao urogallus)

grönbena (Tringa glareola)

Risnäsmossen
Naturaområdet Risnäsmossen ligger som närmast över nio kilometer väster om
projektområdet i Närpes. Risnäsmossen är en slät, koncentrisk högmosse som hör
till högmossarna i södra Finland. Mossen består av två skilda områden, varav
Risnäsmossens högmossekaraktär är lite oklarare än Östra Risnäsmossens. Området hör till Risnäsmossens skyddsområden på privat mark. På området har upprättats skyddsprogram för myrar.
Naturtyper på området som upptas i bilaga I till habitatdirektivet:
*aktiva högmossar (90 %)
*boreala naturskogar (4%)
*= prioriterad livsmiljötyp
Arter på området som upptas i bilaga II till habitatdirektivet:

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

stenfalk (Falco columbarius)

storlom (Gavia arctica)

trana (Grus grus)

trönskata (Lanius collurio)

brushane (Philomachus pugnax)

tretåig hackspett (Picoides tridactylus)

ljungpipare (Pluvialis apricaria)

grönbena (Tringa glareola)

FCG Design och planering Ab har i samband med utarbetandet av MKBbeskrivningen uppgjort en Naturabedömning för Sanemossens (Gunliden) Naturaområde (Figur 17.2). Österbottens förbund har i förslaget till etapplandskapsplan
(Förnybara energiformer och deras placering i Österbotten) gjort en naturabedömning vilken är framlagt till 5.2.2014. Förslaget till etapplandskapsplan II förutsätter Natura-behovsprövning och därför har projektägarna beslutit om uppgörandet av en egen Naturabedömning för Sanemossen för att spara tid.
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Figur 17.2. Inom projektet gjordes Naturabedömning för Sanemossen (Gunliden)
(FI0800021) Natura 2000 -område.

17.3.2 Naturskyddsområden
På Pörtoms projektområde finns inga naturskyddsområden (Figur 17.1). Det finns
totalt fem naturskyddsområden på under tio kilometers avstånd från projektområdet.
Avståndet
till
närmaste
naturskyddsområde,
Sanemossen
(Gunliden)
(YSA107339) är cirka 3,5 kilometer. Området hör till skyddsområden på privat
mark och dess areal är 1,9 hektar. Området hör till Sanemossens (Gunliden) Naturaområde.
Metsäkylän metsä (YSA107307) är ett naturskyddsområde på privat mark, belägen cirka fem kilometer öster om projektområdet i Kurikka. Området har en areal
på cirka 11,5 hektar. Området gör till Metsäkylän metsä Naturaområde.
Harjaisnevan-Pilkoonneva (SSA100048) är ett naturskyddsområde på statens
mark. Området består av två skilda delar. Den nordligaste delen av skyddsområdet är belägen som närmast cirka sju kilometer söder om projektområdet. Det
finns ytterligare två skyddsområden, Risnäsmossen 16 och Risnäsmossen 61, på
privat mark på strax under tio kilometers avstånd sydväster om Pörtom vindkraftpark.
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Tabell 17.2. Naturskyddsområden som finns på under tio kilometers avstånd från
projektområdet (OIVA 2013).

Namn

Kod

Sanemossen (Gunliden)
Metsäkylän metsä
Harjaisnevan-Pilkoonneva
Risnäsmossen 16
Risnäsmossen 61

YSA107339
YSA107307
SSA100048
YSA204493
YSA204995

Areal (ha)

Avstånd (km)

1,9
11,5
714
3,8
30

3,5
5,1
7,2
9,7
9,9

17.3.3 Objekt som hör till strandskyddsprogrammet
Alla de närmaste (under tio kilometer från projektområdet) objekten som hör till
skyddsprogram hör till skyddsprogrammen för myrar (Figur 17.3).
Det närmaste objektet som hör till skyddsprogrammet för myrar ligger 400 meter
norr om projektområdet. Sanemossen (SSO100267) har en areal på cirka 995
hektar. Objektet hör ytterligare till Naturaområdet Sanemossen (FI0800021).
Myrskyddsområdet Iso Kakkurinneva (SSO100276) ligger cirka tre kilometer väster om Pörtoms projektområde i Kurikka. Skyddsprogrammets areal är cirka 160
hektar. Områdets gräns följer ungefär gränsen för naturaområdet Iso Kakkurinneva (FI0800017). Harjaisneva-Pilkoonneva (SSO100291) består av två separata
delar. Skyddsprogrammets nordliga del är som närmast cirka sju kilometer söder
om projektområdet i Teuva. Området är 111 hektar stort. Områdets södra del är
belägen som närmast knappt under tio kilometer från projektområdet.
Risnäsmossen-Östramossen (SSO100266) sydväst om projektområdet är belägen
på cirka tio kilometers avstånd från projektområdet.
Tabell 17.3. Skyddsprogrammen som finns på under tio kilometers avstånd från
projektområdet (OIVA 2013).

Namn

Kod

Areal (ha)

Avstånd (km)

Sanemossen
Lammineva eli Iso Kakkurinneva
Harjaisneva-Pilkoonneva
Risnäsmossen-Östramossen

SSO100267

994,6

0,4
3,1

SSO100276
SSO100291
SSO100266

160,2
519,1
702,3

7,2-9,2
9,7
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Figur 17.3. Skyddsprogrammen i närheten av projektområdet (OIVA 2013).

Enligt Skogscentralen (2013) finns det inga METSO-skyddsavtalsområden på projektområdet.
17.4 Konsekvenser av vindkraftparken
17.4.1 Natura 2000 -områden
Alternativ 1: En större park med 23 kraftverk
Vindkraftparken bedöms inte medföra betydande direkta eller indirekta konsekvenser för Sanemossens Naturaområde eller för de andra objekten i Natura2000 nätverket.
På basen av Naturabedömningen som gjorts för Sanemossen SPA/SCI kommer
genomförandet av Pörtoms vindkraftpark inte betydligt att försvaga de naturvärden, naturtypers artrepresentation eller Naturaområdets enhetlighet som man har
använt som grund vid inkorporeringen av Sanemossens Naturaområde i Natura
2000-nätverket.
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Sanemossens och Iso Kakkurnevas Naturaområden är belägna på sju kilometers
avstånd från varandra och är båda viktiga häckningsområden för myrfågelbeståndet, även om Iso-Kakkurnevas Naturaområde inte har grundats på basen av dess
fågelbestånd. De fåglar som häckar på områdena kan röra sig mellan dem och
under flyttningen kan det ske förflyttningar mellan närliggande områden. Pörtoms
område är inte direkt beläget mellan dessa Naturaområden, men i alternativ 1 är
en del kraftverk placerade mycket nära Hirvinevas öppna mossområde som delvis
kan fungera som förflyttningsförbindelse mellan områdena.
När man tar i beaktande ekologin och beteendemönstren för de fåglar som presenteras i Natura-informationsblanketten, kan man bedöma att de på grund av
långt avstånd inte rör sig på området för vindkraftparken i någon betydande mån.
Därmed anser man inte att vindkraftparken kommer att ha betydande konsekvenser för Naturaområdets häckande fågelbestånd eller för det via området flyttande fågelbeståndet.
Projektets konsekvenser för Natura-nätverket har bedömts i Naturaevalueringen
(Bilaga 8).
Sanemossens Natura 2000-område är av sina södraste delar beläget på området
modellerat över 35 decibel från vindkraftverken med det högre och lägre källljudet. Inga campingområden finns innanför detta område (Figur 17.4). Natura
2000-området används i allmänhet inte för vistelse eller naturobservationer under
natten och därför bedöms projektet inte medföra bullerkonsekvenser för objektet.
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Figur 17.4. Riktvärden för buller 40 dB överstiger inte på Sanemossens Natura
2000-område med det minde eller större käll-ljudet i det större projektalternativet (alt 1).

Alternativ 2: En mindre park med 12 kraftverk
Vindkraftparken bedöms inte medföra betydande direkta eller indirekta konsekvenser för Sanemossens Naturaområde eller för de andra objekten i Natura2000 nätverket.
Konsekvenserna påminner mycket om konsekvenserna av alternativ 1, men de är
mindre eftersom antalet planerade kraftverk är mindre och kraftverken ligger på
ett längre avstånd från Natura-området.
17.4.2 Skyddsområden och skyddsprogrammen
Den planerade vindkraftparken ligger så långt från de närmaste naturskyddsområdena att projektet inte bedöms ha konsekvenser för områdenas skyddsgrunder.
Projektet bedöms inte heller medföra konsekvenser för skyddsprogrammen. Alla
de närmaste skyddsprogrammen är skyddsprogram för myrar och eftersom byggandet av vindkraftverk och servicevägar inte riktas på områdena antas vind-
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kraftparken inte förändra skyddsprogrammens vattenbalans så att skyddsgrunderna eller särdragen för områdena skulle äventyras. Det närmaste skyddsprogrammet Sanemossen (SSO100267) sammanfaller med Naturaområdet Sanemossen (Gunliden) (FI0800021). Konsekvenserna för Naturaområdet har bedömts
noggrannare i samband med Naturaevalueringen (Bilaga 8).
17.5 Lindring av konsekvenserna
Den mest betydande och effektivaste lindringsåtgärden i fråga om de möjliga
konsekvenserna som riktas mot fågelbeståndet som upptas i Naturaområdenas
skyddsgrunder är att tidvis och specificerat stänga av kraftverken. Att stänga av
kraftverken kan komma på fråga ifall man under uppföljningen av konsekvenserna för fåglarna kan konstatera att de fågelarter som förekommer på Naturaområdena och upptas i skyddsgrunderna vid någon viss tid flyger nära kraftverken eller
är i fara att krocka med kraftverken. Dessutom är det motiverat att i den fortsatta
planeringen av alternativ 1 lämna området mellan Hirvineva och Sanemossen fritt
från kraftverk. Ifall Hirvineva tillhör rörelseområdet eller häckningsområdet för
fågelbeståndet på Sanemossen och Iso Kakkurneva, kan man med denna åtgärd
betydligt minska de störningar och kollisionsrisken som alternativ 1 medför för fågelbeståndet.
För att fastställa projektets möjliga konsekvenser för fågelbeståndet borde man
under projektets första byggnads- och driftsår genomföra uppföljning av häcknings- och flyttfåglar på Sanemossens Natura-område. Uppföljningens längd uppskattas vara 3 år.
17.6 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
De mest betydande osäkerhetsfaktorerna för fågelbeståndet i anknytning till Natura-bedömningen förknippas med fåglarnas beteende och rörlighet mellan Natura-områdena och området för vindkraftparken samt i deras omgivning. Den
största delen av fågelarterna som nämns i områdenas skyddsgrunder är i form av
sina födo-omgivningar bundna till myr- och våtmarker eller åkerområden. När
man tar dessa ekologiska egenskaper och beteendemönster i beaktande kan man
anta att arterna inte i betydande mån rör sig på området för vindkraftparken eftersom där inte finns födo-områden som är typiska för arten.
Vindkraftverken kan i någon mån jaga bort eller störa fåglarna, vilket betyder att
det är möjligt att Natura-områdenas mest känsliga fågelarter undviker att röra sig
på området eller i dess närhet efter vindkraftparkens upprättande. Å andra sidan
minskar detta fåglarnas möjliga rörlighet i den omedelbara närheten av vindkraftverken och därmed även risken för dem att kollidera med kraftverken.
En ytterligare osäkerhetsfaktor är det i skyddsgrunderna presenterade fågelbeståndets nuvarande tillstånd, eftersom man inte har inventerat det flyttande fågelbeståndet i samband med Naturaevalueringen. Det är även svårt att göra prognoser för hur fåglarnas förekomstområden kommer att förändras i framtiden och
faktorer som vädret under flyttningen kan påverka de rådande flyttlinjerna i inlandet. En utredning om det flyttande fågelbeståndet som uppgjorts under ett
visst år ger en bild av hur flyttningen placeras i förhållning till de rådande vindförhållandena.

