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10 KONSEKVENSER FÖR DEN LEVANDE MILJÖN
10.1 Konsekvenser för växtlighet och värdefulla naturobjekt
10.1.1 Konsekvensmekanismer
De mest signifikanta konsekvenserna av projektet för växtligheten uppstår under vindkraftsparkens byggskede. Konsekvenser uppstår i huvudsak på grund
av röjning av trädbestånd och avlägsnande av ytjord på de platser där servicevägarna och kraftverkens fundament ska byggas. Konsekvenserna för växtligheten i närheten av vindkraftverken och längs elöverföringslinjerna liknar konsekvenser av kalhuggning. Byggområdena skapar också en bestående zon av
kanteffekter på de omgivande skogsområdena, där det kan ske förändringar i
vegetationen till följd av ändrade ljusförhållanden och vattenbalans. Det kan
också uppstå indirekta konsekvenser för värdefulla naturtyper och arter, såsom
myrmarksbiotoper, om förhållandena på de närliggande avrinningsområdena
förändras.
10.1.2 Utgångsdata och metoder
Utgångsdata om projektområdets växtlighet har hämtats bland annat i Miljöförvaltningens databas Hertta för organismer samt från lokala NTM-centralen och
Skogscentralen. För projektområdet utarbetades en utredning av växtligheten
och naturtyperna den 26 juli 2013. Utredningen omfattar främst följande objekt
på projektområdet:
•
•
•
•
•
•

skyddade naturtyper enligt 29 § i naturvårdslagen
viktiga livsmiljöer enligt 10 § i skogslagen
naturtyper enligt 2 kap. 11 § i vattenlagen och bäckar för vilka krävs tillstånd enligt 3 kap 2 §
förekomster av arter som är hotade eller kräver särskilt skydd (46 § och
47 § i NVL)
de värdefullaste naturobjekten enligt klassificeringen av hotade naturtyper (Raunio m.fl. 2008)
kontroll av kända förekomster (SYKE 2013) av växtarter som är hotade
eller kräver särskilt skydd

Naturinventeringen år 2013 fokuserade på zonerna kring de befintliga skogsbilvägarna och stigarna, från vilka man avvek för att kontrollera möjliga växtplatser för hotade arter och potentiella naturtyper som valts utifrån kartan. Kartläggningen kompletterades 29–30.4.2014 enligt de justerade byggplatserna
(vindkraftverk och servicevägar).
Utifrån inventeringarna av växtligheten och naturtyperna utarbetas en allmän
beskrivning av växtligheten, bland annat ståndortstyperna och behandlingsgraden för skogarna på anläggningsområdet. Växtarterna beskrivs mer detaljerat i
anslutning till de eventuellt viktigaste objekten för naturens mångfald, såsom
odikade myrar och småvatten i synnerligen naturligt tillstånd.
Bedömningen av konsekvenserna för växtligheten görs av en expert. Vid konsekvensbedömningen uppskattas projektets konsekvenser för vegetationen och för
de naturtyper som är hotade, värdefulla enligt nationella lagar eller annars värdefulla för området. I fråga om växtarterna fokuserar man på skyddsvärda arter, vilka till exempel är arter som upptas i habitatdirektivet, hotade arter samt
arter som annars är värdefulla och sällsynta i området. Bedömningen fokuserar
främst på följande hänsyn:
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direkta förluster av arealer med värdefulla naturobjekt
direkta och indirekta konsekvenser i karakteristika hos objekt
konsekvenser för ekologiska korridorer (bl.a. rutter för viltarter)
konsekvensernas betydelse i relation till ett värdefullt objekts skyddsbiologiska status och representativitet på lokal, regional eller nationell nivå

10.1.3 Nuläge
Allmän beskrivning av vegetationen
Enligt indelningen i skogsvegetationszoner hör Märkenkalls projektområde till
den sydboreala zonen på Österbottens kustland. Projektområdet täcks nästan
helt av ekonomiskog, med åkrar endast i den östra kanten av området. Terrängen är tämligen flack. De viktigaste bergsområdena, Märkenkall och Kärmeskallio, finns i områdets östra del.
Projektområdet är mycket stenig och blockrikt. Den förhärskande ståndortstypen är frisk mo. Lundar förekommer inte. Skogarna är främst blandskogar där
det utöver gran, björk och tall förekommer gott om asp, sälg och rönn. Trädbeståndet är huvudsakligen rätt så ungt och tätt och uppskattningsvis över hälften
av skogarna på området består av avverkningsområden eller unga plantbestånd. Gammal moskog med förmultnande ved förekommer inte.
Mellan partierna med mineraljordar finns också dikade myrmarker, av vilka de
största är Bakkärret och på dess nordvästra sida även Storkärret, Isoneva,
Träskesmossen, Kyrkmossen, Katsmossen och Slätmossen. De tidigare myrarna
har förvandlats till torvmoar och används i dag för skogsbruk. I anslutning till
dem finns även dikade skogskärr och -myrar.
På området finns fyra små sjöar eller träsk. Det största är Långträsket som har
en areal på över fem hektar. Träsket kantas av en smal, odikad zon av fattigkärr. Lillträsket har en areal på under två hektar. Fräkenträsket har en areal på
cirka 1,5 hektar. På nordöstra sidan om det finns en namnlöst tjärn på mindre
än en hektar. Tjärnen kantas av fattigkärr.
Värdefulla naturobjekt och växtarter
På projektområdet finns inga skyddade naturtyper enligt 29 § i naturvårdslagen.
Där finns tre lågavkastande områden med berg i dagen samt omedelbara
närmiljöer till två bäckar och en tjärn, som eventuellt är sådana värdefulla livsmiljöer som avses i skogslagen (SkL 10 §). Dessutom finns det runt Långträsket
en relativ bred zon av trädlöst madkärr eller mad-fattigkärr som kan räknas till
madkärren enligt skogslagen. De ovan nämnda bäckarna och tjärnen omfattas
även av vattenlagen (11 §). Utifrån utgångsdata och fältinventeringarna finns
det inga kända växtplatser för arter som är hotade eller kräver särskilt skydd.
Av de hotade naturtyperna förekommer det på området bäckar i torv- och momarker (VU, sårbar) och starr-lövkärr (VU)
10.2 Konsekvenser för fågelbeståndet
10.2.1 Konsekvensmekanismer
Vindkraftverken, servicevägarna och elöverföringsnätet kan medföra olika typer
av konsekvenser för fågelbeståndet och fåglarnas häckningsområden under
byggandet, driften och rivningen av kraftverken. Vindkraftverkens konsekvenser
för fågelbeståndet kan grovt indelas i tre olika typer, vars konsekvensmekanismer väsentligen skiljer sig från varandra (Koistinen 2004):
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konsekvenser för områdets fågelbestånd på grund av de förändringar i
livsmiljön som byggandet medför
konsekvenser i form av störningar och hinder på fåglarnas häckningsoch födoområden, på områden mellan dessa och på flyttstråken
kollisionsdödlighet och dess konsekvenser för områdets fågelbestånd och
fågelpopulationer

10.2.2 Utgångsdata och metoder
Det häckande fågelbeståndet
Utgångsdata om det häckande fågelbeståndet på området har samlats in bl.a.
från resultaten av Finlands nationella fågelatlas (Valkama m.fl. 2011), Helsingfors universitets Ringmärkningsbyrås databas över bon och revir (bl.a. boplatser
för fiskgjuse och havsörn) och den lokala ornitologiska föreningen (Suupohjan
lintutieteellinen yhdistys ry).
Vilka fåglar som häckar i projektområdet kartlades 7.4 och 2.4.2014 och uppgifterna kommer att kompletteras vid två ytterligare besök under häckningstiden i
juni 2014. Inventeringen av häckfågelbeståndet görs med inriktade taxeringar
som fokuseras på att få fram livsmiljöerna för nationellt och regionalt hotade
och nära hotade arter samt arter som upptas i fågeldirektivets bilaga I. Man fäster även speciell uppmärksamhet vid bl.a. rovfåglar och hönsfåglar samt arter
som eventuellt passerar området till sina födoområden och därigenom är känsliga för projektets effekter (bl.a. svanar, måsar och lomfåglar). Revirerna för
vanliga fågelarter kartläggs inte, men deras förekomster på området antecknas.
Flyttfågelbeståndet
Fåglarnas höstflyttning via projektområdet observerades hösten 2013, och vårflyttningen våren 2014. Höstflyttningen observerades av en person under åtta
dagar i augusti–oktober 2013 (23–24.8.2013, 6–7.9.2013, 20–21.9.2013 och
9–10.10.2013) och vårflyttningen under åtta dagar i mars–maj 2014
(23.3.2014, 25.3.2014, 7.4.2014, 9.4.2014, 19.4.2014, 22.4.2014, 2.5.2014
och 5.5.2014).
I flyttobservationerna fäster man särskild uppmärksamhet vid flyttfågelarter
som är utsatta för vindkraftsprojektens konsekvenser, bland annat stora arter
som trana, gäss och svanar, rovfåglar samt hotade arter enligt fågeldirektivets
bilaga I och andra sällsynta arter eller arter som flyttar i speciellt stora antal via
området. Man noterar även om det finns rastplatser för flyttfåglar på området
eller i dess närhet. Syftet med observationerna är att utreda flyttfåglarnas antal,
artproportioner och flyghöjder på området under olika väderförhållanden.
Bedömningen av konsekvenserna för fågelbeståndet görs av en expert. Materialet som har samlats in under inventeringarna av häck- och flyttfågelbeståndet
analyseras och projektets konsekvenser för fågelbeståndet bedöms. Med hjälp
av flyttfågelutredningarna fastställs om det finns någon betydelsefull flyttlinje
genom området. Som bakgrundsdata används även, om möjligt, resultaten av
flyttfågeltaxeringar i närliggande områden. Vid bedömningen av konsekvenserna
för fågelbeståndet fäster man särskild vikt vid konsekvenser för skyddsvärda arter och för arter som man vet är känsliga för vindkraftens konsekvenser.
Dessutom bedöms projektets konsekvenser för närliggande områden som är
värdefulla med avseende på sitt fågelbestånd (bl.a. Natura- och FINIBAområden) och på skyddsgrunderna. De samverkande konsekvenserna med
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andra vindkraftsparker i närheten ger upphov till för fågelbeståndet bedöms så
exakt som det tillgängliga materialet medger.
10.2.3 Nuläge
Det häckande fågelbeståndet
I Finlands nationella fågelatlas ligger projektområdet i kartrutan ”Korsholm
Vassorfjärden” (701:324), där det har observerats 62 säkert häckande arter, 37
sannolikt häckande arter och 34 eventuellt häckade fågelarter (Valkama m.fl.
2011). Atlasrutan är betydligt större än projektområdet och omfattar bl.a. vattenområdet Vassorfjärden, varmed det sannolikt finns betydligt färre fågelarter
på projektområdet jämfört med området i atlasrutan. Den genomsnittliga förekomsten av häckande markfåglar har uppskattats till 150–175 par/km2 (Väisänen m.fl. 1998).
I de ekonomiskogar som finns på moskogsområdet häckar förmodligen typiska
tättingar som förekommer i barr- och blandskog, t.ex. mesar, skogshöns, trastar och vanliga finkar. Enligt utgångsdata förekommer av arter som upptas i bilaga I till fågeldirektivet åtminstone tjäder, orre, ripa och tretåig hackspett (Jynx
2013).
Enligt uppgifter från Naturhistoriska centralmuseets Ringmärkningsbyrås register ligger den närmaste stadigvarande boplatsen för fiskgjuse (ungar 2012,
uppgift saknas för 2013) på cirka sju kilometers avstånd. I närheten av projektområdet finns inga kända boplatser för havsörn. Tornfalk häckade på området
2012 (Jynx 2013).
Vassorfjärden som ligger norr om projektområdet är en viktig födo-, rast- och
boplats för vadare, vattenfåglar och måsar. En del arter kan flyga över projektområdet för att leta efter föda, t.ex. från Vassorfjärden till åkrarna i Kyro älvdal.
Till dessa arter hör skrattmåsen som häckar i stora antal på Vassorfjärden (Tikkanen m.fl. 2013).
Flyttfågelbeståndet
Flera hundra tusen fåglar flyttar längs Bottniska vikens kust både på våren och
på hösten. Flyttfåglarnas viktigaste flyttstråk går längs med kusten, medan antalet flyttande individer snabbt minskar en bit in i landet. För den synligaste
flyttningen står vattenfåglar, svanar, lomfåglar och tranor, som ofta flyttar koncentrerade i stora flockar. Arktiska vattenfåglar, som alfågel, sjöorre och svärta,
flyttar längre ut till havs, längs de yttersta uddspetsarna och holmarna.
På landområdena i Österbotten flyttar fåglarna ofta längs ledlinjer i terrängen,
såsom stora insjöar, älvar och öppna åkerslätter. Projektområdet ligger på ett
skogbevuxet åsområde, där det inte finns s.k. ledlinjer som styr flyttningen. I
flyttobservationerna på projektområdet hösten 2013 sågs endast ett fåtal fåglar.
De talrikaste flyttarna via området var små tättingar, trastar, ringduva och
kråkfåglar. Av tranor, gäss, svanar och dagrovfåglar gjordes endast få observationer.
Söderfjärdens åkerslätt, som ligger cirka 20 kilometer nordöst om Märkenkalls
projektområde, är känd som en rastplats för tranor. Tusentals tranor flyger
varje höst till området från nordöst längs den österbottniska kusten och samlas
på slätten för att äta. Flyttande tranor kan vissa år flyga till Söderfjärdens slätter via projektområdet. De huvudsakliga flyttstråkens sträckning för fåglar som
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flyttar över fastland (bl.a. trana och dagrovfåglar) kan variera kraftigt från år till
år beroende på de rådande vindarna.
10.3 Konsekvenser för arterna i bilaga IV (a) till habitatdirektivet
10.3.1 Konsekvensmekanismer
Konsekvenserna för faunan framträder i huvudsak på byggplatserna för kraftverken, vägarna och elöverföringen och i närheten av dessa, som direkta förluster av areal i livsmiljön, som försämrad kvalitet i livsmiljöerna och som störningar under byggtiden.
Konsekvenserna under byggtiden är tillfälliga och utgörs närmast av buller och
andra störningar som beror på ökad mänsklig aktivitet och arbetsmaskiner. Förändringarna i livsmiljöerna är mer långvariga, men gäller ett tämligen begränsat
område. Konsekvensernas betydelse beror bl.a. på hur känslig områdets fauna
är för förändringar i livsmiljön och för projektets övriga konsekvenser.
En förlust av arealer med livsmiljöer kan dessutom åtföljas av indirekta, eller
sekundära, konsekvenser för ekologiska korridorer som kan försvagas. Konsekvenserna av vindkraftsparkers drift för djurens populationsstruktur och ekologiska korridorer är enligt studier ändå tämligen obetydliga.
Vindkraftverken medför kollisionsrisk för fladdermöss, på samma sätt som för
fåglar. Risken är störst för flyttande individer som flyger på hög höjd. Enligt observationer kan de kollidera med rotorbladen eller dö av de växlingar i lufttrycket som rotorbladens roterande rörelser orsakar.
10.3.2 Utgångsdata och metoder
Utgångsdata om arter som upptas i bilaga IV (a) till habitatdirektivet och om det
övriga djurbeståndet har hämtats bland annat från artdatabasen Hertta och
öppna datakällor. I samband med inventeringarna av fågelbeståndet och växtligheten på området observeras även djurbeståndet. Man fäster även uppmärksamhet vid de livsmiljöer som är viktiga för viltdjur. Information om viltdjuren
och deras livsmiljöer inhämtas, om möjligt, genom att intervjua representanter
för den lokala jaktföreningen.
Flygekorrarna kartlades 29.12.2013 och 7.4.2014. Kartläggningarna gällde potentiella livsmiljöer för arterna (uppvuxna gran- och blandskogar). Vid kartläggningen noterades också möjliga boträd (hålträd och risbon) samt förbindelsekorridorerna för arten på området.
En kartläggning av fladdermöss på området gjordes 2013. Avsikten med kartläggningen var att hitta fladdermössens viktiga fångstområden samt möjligt
rast- och förökningsplatser. Kartläggningen gjordes under gynnsamma väderförhållanden 27 juli, 19 augusti och 20 augusti 2013. Kartläggningen gjordes till
fots med hjälp av kikare, GPS och ultraljudsdetektor (Wildlife Acoustics EM-3).
Data som lagrats på detektorns minneskort analyserades med programmet
Songscope från Wildlife Acoustics. Utgångspunkten för kartläggningen och analysen var det material som publicerats om hur de fladdermöss som förekommer
i Finland väljer sina livsmiljöer. Kartläggningen gjordes enligt anvisningar som
tagits fram av Chiropterologiska föreningen i Finland. Fladdermuskartläggningarna kompletteras i juni och juli 2014, och då kontrolleras även eventuella stenrösen som kan fungera som föröknings- och viloplatser för fladdermöss. Därtill
kommer fladdermössens höstflyttning att utredas i augusti–september 2014.
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Bedömningen av konsekvenserna för djurlivet görs av en expert. Vid bedömningen granskas vilka effekter byggandet och driften av vindkraftsparken har på
kvaliteten på och arealen av biotoperna för de djurarter som förekommer i området samt för deras livsbetingelser. Dessutom utreds djurens möjligheter att
använda eventuella ekologiska korridorer som finns i vindparksområdet.
Granskningen fokuserar främst på konsekvenser på arter som upptas i bilaga
IV (a) till habitatdirektivet och på hotade arter.
10.3.3 Nuläge
Enligt utgångsdata har flygekorre, som upptas i bilaga IV (a) till habitatdirektivet, observerats på ett ställe 2009 (SYKE 2013). I de preliminära kartläggningarna vintern 2014 påträffades livsmiljöer för flygekorre även i de västra delarna
av projektområdet samt på Märkenkall (Jynx 2014).
Av de arter om upptas i bilaga IV (a) till habitatdirektivet förekommer på området nordisk fladdermus och en art av mustaschfladdermus (stor mustaschfladdermus och/eller mustaschfladdermus), men områdets ekonomiskogar utgör
inte i sin helhet betydande livsmiljöer för fladdermöss. I kartläggningarna hittade man två viktiga födoområden för fladdermöss som ligger i de norra delarna
av projektområdet.
Man känner inte till observationer av åkergroda på området, men där finns tjärnar och träsk som lämpar sig som livsmiljöer för arten.
Av stora rovdjur påträffas på Malaxnejdens jaktvårdsförenings område allmänt
lo och mer sporadiskt björn, varg och järv (VFFI 2012). Sannolikt rör sig stora
rovdjur ibland även på projektområdet. Den övriga faunan på området torde representera den typiska artsammansättningen i ekonomiskogar. Utifrån utgångsdata förekommer åtminstone älg, skogshare, vitsvanshjort, räv, grävling och
ekorre på området (Riistaweb 2014).
På bild 10.1 presenteras de fastställda objekt på projektområdet som anknyter till den levande miljön.
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Objekt på projektområdet som anknyter till den levande miljön.

10.4 Konsekvenser för Natura 2000-områden, naturskyddsområden samt objekt
som omfattas av skyddsprogram
10.4.1 Konsekvensmekanismer
Konsekvenser för Natura 2000-områden, naturskyddsområden och objekt som
omfattas av skyddsprogram kan uppstå om vindkraftsprojektet påverkar populationerna för fåglar, djur eller växter på områdena eller representativiteten för
naturtyperna. Potentiella konsekvenser för växtarter och naturtyper kan uppstå
endast mycket nära kraftverken, i det fall att det orsakas förändringar i de omgivande avrinningsområdenas beskaffenhet. Till följd av kollisions- och hinderverkan kan det uppstå konsekvenser för fågelpopulationen på mer avlägsna
skyddsobjekt.
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10.4.2 Utgångsdata och metoder
Utgångsdata om naturskyddsområden, områden som omfattas av skyddsprogram och andra värdefulla naturobjekt har hämtats från bl.a. miljö- och ortsdatabasen OIVA, de lokala NTM-centralerna och Skogscentralerna (bl.a. uppgifter
om METSO-objekten) och andra öppna datakällor. I bedömningen granskas
främst konsekvenserna på de värden (artsammansättning och naturtyper) som
utgör grunden för skyddet av objekten.
I samband med MKB-förfarandet görs en behovsprövning för Natura-bedömning
för de Naturaområden som finns i projektområdets omgivning och för vilka projektet kan medföra eventuella konsekvenser. För objekt som ingår i Natura
2000-nätverket med stöd av habitatdirektivet (SCI) är granskningen inte så omfattande, eftersom vindkraftsparkens konsekvenser för växtarter, naturtyper
och djurarter som upptas i habitatdirektivet inte sträcker sig till ett särskilt stort
område. För objekt som ingår i Natura 2000-nätverket med stöd av fågeldirektivet (SPA) är granskningsområdet för eventuella konsekvenser större.
I samband med vindkraftsprojektet på Märkenkall görs en Naturabehovsprövning för Naturaområdena Vassorfjärden och Sidländet. Bedömningen
grundar sig på uppgifter i officiella Natura-informationsblanketter, andra naturuppgifter som eventuellt finns om området samt observationer som gjorts vid
naturinventeringar och inventeringar av fågelbeståndet (bl.a. arter som flyger
över området för att söka föda). I bedömningen utreds om det planerade vindkraftsprojektet försämrar skyddsgrunderna för Naturaområdena, dvs. de naturvärden utifrån vilka områdena har införlivats i Finlands Natura 2000-nätverk, i
en sådan omfattning att tröskeln för en egentlig Natura-bedömning i enlighet
med naturvårdslagen (NVL 65 §) överskrids. Kontaktmyndigheten NTMcentralen i Södra Österbotten fattar det slutgiltiga beslutet om huruvida behovsprövningen för Natura-bedömningen är tillräcklig och om en Naturabedömning ska tillämpas eller inte. Bedömningarna utarbetas av experter.
10.4.3 Nuläge
10.4.3.1

Natura 2000-områden
Varken på projektområdet eller i dess omedelbara närhet finns objekt som omfattas av Natura 2000-nätverket. Det närmaste Naturaområdet är Vassorfjärden
(FI0800056, SPA/SCI), som ligger knappa tre kilometer norr om projektområdet. Naturaområdet Sidländet (FI0800096, SPA/SCI) ligger cirka åtta kilometer
nordväst om projektområdet. Bägge Naturaområdena har införlivats i nätverket
med stöd av både fågeldirektivet (SPA) och habitatdirektivet (SCI). Övriga områden som införlivats i nätverket med stöd av fågeldirektivet ligger över tio
kilometer från projektområdet och områden med som införlivats endast med
stöd av habitatdirektivet ligger över fem kilometer bort.
Naturaområdet Vassorfjärden
Vassorfjärden hör till de största och internationellt värdefullaste områdena kring
en älvmynning. Det häckande fågelbeståndet på området är rikt och representativt och området har en stor betydelse som rast- och ruggningsplats under flyttningen. Områdena med vass och och sävvegetation är tiotals hektar stora. Tack
vare landhöjningen och sedimenttillförseln från älven förändras växtligheten
hela tiden.
Naturtyper på området som upptas i bilaga I till habitatdirektivet:
• estuarier (85 %)
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öppna svagt välvda mossar, fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn (5
%)
naturliga primärskogar i landhöjningskuster*
lövsumpskogar av fennoskandisk typ*

Arter i bilaga IV (a) till habitatdirektivet:
• flygekorre*
Arter i bilaga I till fågeldirektivet:
• svarttärna, brun kärrhök, blå kärrhök, sångsvan, stenfalk, trana, dvärgmås, törnskata, salskrake, bivråk, smalnäbbad simsnäppa, brushane,
ljungpipare, svarthakedopping, småtärna, skräntärna, fisktärna, silvertärna, orre, ripa och grönbena (+ tre hotade arter).
Regelbundet förekommande flyttfåglar som inte nämns i bilaga I till fågeldirektivet
• stjärtand, årta, snatterand, sädgås, gråhäger, roskarl, sandlöpare, spovsnäppa, mosnäppa, lärkfalk, tornfalk, silltrut, skrattmås, myrsnäppa,
kustpipare, gråhakedopping, svartsnäppa och rödbena
Naturaområdet Sidländet
Sidländet är en relativt vidsträckt mosaik av skogar och myrar i Korsholms
kommun. Skogarna på området är mest gammelskogar i naturtillstånd. De dominerande myrtyperna är örtrika skogskärr, starr-skogskärr och fattigkärrstallkärr. På de frodigaste ställena finns representativa klibbalsmader.
Naturtyper på området som upptas i bilaga I till habitatdirektivet:
• öppna svagt välvda mossar, fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn (3
%)
• västlig tajga* (39 %)
• lövsumpskogar av fennoskandisk typ* (1 %)
• skogbevuxen myr* (24 %)
Arter i bilaga IV (a) till habitatdirektivet:
• flygekorre*
Arter i bilaga I till fågeldirektivet:
• uv, spillkråka, trana, törnskata, bivråk, tretåig hackspett, orre, tjäder,
ripa och grönbena (+ en hotad art)
Regelbundet förekommande flyttfåglar som inte nämns i bilaga I till fågeldirektivet
• tornfalk
10.4.3.2

IBA- och FINIBA-områden
IBA-områdena, dvs. internationellt viktiga fågelområden, är BirdLife Internationals projekt för att identifiera och skydda viktiga fågelområden. I Finland finns
97 IBA-områden (Heath & Evans 2000).
FINIBA-områden är viktiga fågelområden i Finland. Områdena har valts ut utifrån en inventering som gjorts av Finlands miljöcentral och BirdLife Finland
(Leivo m.fl. 2001). FINIBA-projektet är inte ett skyddsprogram, men en stor del
av FINIBA-områdena hör till skyddsprogrammet för fågelvatten eller till Natura
2000-nätverket.
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Det finns inga IBA-områden inom en radie på tio kilometer från projektområdet.
Knappt tre kilometer norrut från området finns FINIBA-området Vassorfjärden,
som skyddas nästan i sin helhet genom skyddsprogrammet för fågelvatten samt
som Natura 2000-område. Kriteriearterna för FINIBA-området Vassorfjärden är:
storskrake (höst), mosnäppa (vår), myrsnäppa (vår), brushane (vår och höst),
svärgmås (vår) och skrattmås (häckning).
10.4.3.3
Naturskyddsområden, områden som omfattas av skyddsprogram samt andra
betydande naturobjekt
På projektområdet eller i dess omedelbara närhet finns inga naturskyddsområden. Norr om området, på ett avstånd på knappa tre kilometer, finns de privata
naturskyddsområdena på Vassorfjärden (1–7). Övriga naturskyddsområden ligger på över fem kilometers avstånd från projektområdet.
Vassorfjärdens område omfattas också av fågelskyddsprogrammet Vassorfjärden-Österfjärden-Söderfjärden (LVO100221). Övriga objekt som omfattas av
skyddsprogram ligger på över fem kilometers avstånd från projektområdet.
På projektområdet finns ett objekt som omfattas av METSO-miljöstöd (areal 1,7
ha) och omedelbart söder om området finns ytterligare fyra METSO-objekt.
Kvarkens naturarv (UNESCO) ligger på över 20 kilometers avstånd från projektområdet (bild 10.2).
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11 KONSEKVENSER FÖR MÄNNISKANS OMGIVNING
11.1 Konsekvenser för markanvändning, näringsverksamheter, utnyttjande av naturtillgångar samt den byggda miljön
11.1.1 Konsekvensmekanismer
Projektets direkta konsekvenser för markanvändningen uppstår i vindkraftsparkens fysiska miljö. På vindkraftsparkens byggplatser förändras området från
skogsbruksområde till energiproduktionsområde. Eftersom man inte kommer att
inhägna vindkraftverken, är konsekvenserna mycket lokala och på största delen
av vindkraftsparkens område kommer näringsverksamheterna att fortsätta som
tidigare.
Jord- och skogsbruket kommer också att begränsas av bygg- och servicevägarna som byggs i anslutning till vindparksområdet samt elledningarna. Å andra sidan kan de nya vägarna även förbättra tillträdet på området.
Indirekta konsekvenser både i vindparksområdet och i dess närmiljö kan orsakas av buller och blinkningar under driften. Dessa kan begränsa planeringen av
vissa markanvändningsformer, såsom bostadsområden, i den omedelbara närheten av vindkraftsparken.
Om vindkraftsparken byggs, påverkar den sysselsättningen och företagsverksamheten inom sitt influensområde och bidrar på så sätt till kommunernas intäkter av kommunal-, fastighets- och samfundsskatter. Under byggtiden har
projektet en direkt sysselsättande effekt t.ex. inom skogsröjning, schaktning
och grundläggning och indirekt genom de tjänster som behövs på anläggningsplatsen och av personer som arbetar där. I driftskedet erbjuder vindkraftsparken arbete direkt inom service och underhåll samt plogning av vägar och indirekt inom bl.a. inkvarterings-, restaurang- och transporttjänster och inom detaljhandeln. Nedläggningen av vindkraftsparken sysselsätter samma yrkesgrupper som byggandet.
11.1.2 Utgångsdata och metoder
För konsekvensbedömningen används gällande och anhängiga planer för markanvändningen samt tillhörande miljöutredningar, fotografier och flygbilder, buller-, skugg- och synlighetsmodeller som gjorts för projektet, kartunderlag och
respons på MKB-programmet. Dessutom intervjuas lokala markanvändningsplanerare om eventuellt tryck på att ändra markanvändningen på området.
Begränsningar som projektet orsakar och konflikter mellan den nuvarande och
den planerade markanvändningen beskrivs. Konsekvenserna på projektområdet
och i dess närhet granskas i fråga om planläggningen och markanvändningen i
Vasa och Korsholm. Vid bedömningen av konsekvensens betydelse fäster man
uppmärksamhet vid det regionala värdet av markanvändningsformerna på projektområdet och vid hur ovanliga de är.
Förutom granskningen på lokal och kommunal nivån granskas också projektets
konsekvenser för samhällsstrukturen och markanvändningen med tanke på genomförandet av de landskapsspecifika och riksomfattande målen för områdesanvändningen.
Bedömningen av konsekvenserna för markanvändningen innefattar konsekvenserna för näringarna. Bland de viktigaste av dessa är konsekvenserna av vindkraftsparken och kraftledningarna för idkandet av skogsbruk. I fråga om skogs-
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bruket bedöms bl.a. arealerna som inte längre kan användas för skogsbruk till
den del som arealen behövs för byggandet av vindkraftsparken (monteringsfält
för vindkraftverk, elledningarna).
Projektets konsekvenser för utnyttjandet av naturtillgångar bedöms till stor del
som konsekvenser för människorna, eftersom de viktigaste naturtillgångarna
som kan utnyttjas i området bildar grunden för användningen av området för
rekreation (bärplockning, svampplockning och jakt).
11.1.3 Nuläge
11.1.3.1

Markanvändning och näringsverksamhet
Området består nästan uteslutande av skogsmark. Skogarna är produktionsskogar och inte i naturtillstånd. På området finns även myrmarker som för det
mesta är dikade och används för skogsbruk. I de östra och västra delarna av
området finns åkermarker som används för jordbruk.
Det finns redan ett tämligen omfattande skogsvägnät på projektområdet. Vägnätet ska förbättras och kompletteras så att det betjänar både byggandet och
underhållet av vindkraftsparken. Vägnätet har beaktats i den förberedande planeringen och man har strävat efter att placera vindkraftverken så nära befintliga
vägar som möjligt.
I projektområdets södra del finns det ett kraftledningsområde som går i riktningen sydväst–nordost (bilderna 11.1 och 11.2). Längst i väster finns en 220
kV ledning (Kristinestad – Ventusneva; KS–VE), vars spänning under de närmaste åren kommer att höjas till 400 kV. De två andra ledningarna är 110 kv
(längst i öster Toby–Voltti; TU–VOL, och i mitten Toby-Vörå; TU–VÖY). Öster
om projektområdet, i Mullola, går kraftledningarna mellan två hus. Till det ena
huset är avståndet ca 70 meter och till det andra ca 45 meter.
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Bild 11.1.
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Byggd miljö på projektområdet och i dess närhet.
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Bild 12.1.
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Kraftledningsområdet i projektområdets södra del.

Rekreationsanvändning
Liksom andra skogsbruksområden kan projektområdet användas för friluftsliv,
bär- och svampplockning och naturobservationer. I den nordöstra delen av projektområdet går en vandringsled, Kunileden, som märkts ut i terrängen. (bild
11.3). I östra delen, vid Märkenkall, finns ett vindskydd, och i nordvästra delen
en jaktstuga. Öster om projektområdet ligger Lillkyro finska församlings scoutstuga, där församlingen ordnar bland annat naturgudstjänster.
På projektområdet finns även flera gömmor för geocaching och i området körs
även med terrängcykel. En snöskoterled som upprätthålls av Wasa Snowmobile
rf sträcker sig till västra delen av projektområdet.
Projektområdet ligger på Vasanejdens jaktvårdsförenings och Kyrönmaa jaktvårdsförenings områden. På området idkas jakt.
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Vandringsleden och snöskoterleden.

Bebyggelse
Det finns inga fasta bostäder inom projektområdet. Där finns en byggnad som
klassificerats som fritidshus men som inte är i denna användning och vars status kommer att ändras till annan än fritidshus.
De närmaste bostadshusen och fritidshusen, som används som fritidsbostäder,
ligger på något över 1 km avstånd från de planerade anläggningsplatserna för
vindkraftverken. I tabell 11.1 presenteras antalen byggnader som ligger mindre
än två kilometer från de planerade anläggningsplatserna för vindkraftverken och
byggnadernas placering framgår av karta 11.4.
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Tabell 11.1. Bostads- och fritidsbyggnader mindre än en kilometer och mindre än två
kilometer från vindkraftverken.
Avstånd till närmaste
vindkraftverk

Fasta bostäder

Fritidshus

Fasta bostäder och
fritidshus totalt

<1 km

0

1

1

<2 km

48

5

53

Bild 11.4.

11.1.3.4

Fasta bostäder och fritidsbostäder i närheten av vindkraftsparken.

Riksomfattande mål för områdesanvändningen
De riksomfattande målen för områdesanvändningen är en del av systemet för
planering av områdesanvändningen enligt markanvändnings- och bygglagen.
Enligt 24 § i markanvändnings- och bygglagen ska målen beaktas och genomförandet av dem främjas i planeringen på landskapsnivå, kommunernas planläggning och statliga myndigheters verksamhet. Statsrådet beslutade om revidering
av de riksomfattande målen för områdesanvändningen den 13 november 2008.
De riksomfattande målen för områdesanvändningen gäller region- och samhällsstrukturen, livsmiljöns kvalitet, förbindelsenäten, energiförsörjningen, naturoch kulturarvet samt användningen av naturresurser. Målen har indelats i allmänna mål och särskilda mål utifrån sakinnehållet.
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Följande riksomfattande mål för områdesanvändningen gäller Märkenkall vindkraftspark och planläggningen av området:
Fungerande regionstruktur
Genom områdesanvändningen stödjer man en balanserad utveckling av regionstrukturen och förstärker näringslivets konkurrenskraft och landets internationella ställning genom att i så stor utsträckning som möjligt utnyttja befintliga
strukturer och främja en förbättring av livsmiljöns kvalitet och ett hållbart nyttjande av naturresurserna.
Enhetligare samhällsstruktur och kvalitet på livsmiljön
Genom områdesanvändningen främjas den ekologiska, ekonomiska, sociala och
kulturella hållbarheten i samhällena och livsmiljöerna.
Vid områdesanvändningen skapas förutsättningar för anpassningen till klimatförändringen.
Inom områdesanvändningen ska olägenheter i form av buller, vibration och luftföroreningar förebyggas.
Vid områdesanvändningen ska energisparande samt betingelser för att använda
förnybara energikällor främjas.
Kultur- och naturarv, rekreation i det fria och naturresurser
Med hjälp av områdesanvändningen bidrar man till att kulturmiljön och byggnadsarvet samt deras regionalt skiftande karaktär bevaras.
Med hjälp av områdesanvändningen främjas bevarandet av områden som är
värdefulla och känsliga i den levande och den livlösa naturen och säkerställs att
deras mångfald bevaras.
Områdesanvändningen är inriktad på att naturen används för rekreation och
gynnar natur- och kulturturism genom att förutsättningarna för mångbruk förbättras. Vid områdesanvändningen främjas bevarandet av tysta områden som
anvisats för detta ändamål.
Genom områdesanvändningen tryggas en hållbar användning av naturresurserna så att tillgången på naturresurser tryggas också för kommande generationer.
I samband med områdesanvändningen ska säkras att nationellt sett betydelsefulla värden inom kulturmiljön och naturarvet bevaras.
Fungerande förbindelsenät och energiförsörjning
Inom områdesanvändningen tryggas behoven inom energiförsörjningen på riksnivå och möjligheterna att utnyttja förnybara energikällor gynnas.
I samband med områdesanvändningen bör man trygga möjligheterna att utveckla trafiktjänstsystemen samt tillgodose den militära luftfartens behov.
När nya kraftlinjer dras ska i första hand de befintliga korridorerna användas.
Vindkraftverken ska i första hand koncentreras till enheter som omfattar flera
kraftverk.
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I samband med områdesanvändningen som gäller energinät ska riskerna i anslutning till extrema väderfenomen och översvämningar, markanvändningen i
den närmaste omgivningen, utvecklingen av markanvändningen och närmiljön
beaktas, i synnerhet bosättningen, objekt och områden som är värdefulla ur natur- och kulturhänseende samt särdragen i landskapet.
Helheter av särskild betydelse som natur- och kulturmiljöer
Genom områdesanvändningen bidrar man till att bevara kustområdet som en
särskilt betydelsefull helhet med hänsyn till dess natur- och kulturvärde.
11.1.3.5

Planläggning
Landskapsplan
Projektområdet omfattas av Österbottens landskapsplan. Landskapsfullmäktige
för Österbottens förbund godkände landskapsplanen den 29 september 2008
och Miljöministeriet fastställde planen den 21 december 2010.
Kraftledningen i södra delen av projektområdet finns angiven i landskapsplanen.
I projektområdets nordöstra del finns en beteckning för reservering för en
110 kV kraftledning.
I den centrala delen av projektområdet finns ett behov av en vägförbindelse
med gällande bygginskränkning enligt 33 § i markanvändnings- och bygglagen,
varigenom ett bygglov som försvårar genomförandet av landskapsplanen inte
får beviljas för området. Enligt landskapsförbundet är vägförbindelsebehovet
angivet som riktgivande och dess exakta placering har inte fastställts. Det finns
inga planer på att genomföra vägförbindelsen. Den västligaste delen av projektområdet hör till stadsutvecklingszonen för Vasa stadsregion.
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Utdrag ur Österbottens landskapsplan. Projektområdet har ritats in på
plankartan.

Etapplandskapsplan 1 ”Lokalisering av kommersiell service i Österbotten” godkändes av landskapsstyrelsen den 14 maj 2012 och fastställdes med några undantag av Miljöministeriet den 4 oktober 2013. Etapplandskapsplan 1 innehåller
inga beteckningar på projektområdet.
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Utdrag ur Österbottens etapplandskapsplan 1. Projektområdet har ritats
in på plankartan.

I etapplandskapsplan 2 granskas energiförsörjningen inom hela landskapsområdet. Landskapsfullmäktige godkände etapplandskapsplanförslaget den 12 maj
2014. I planförslaget har största delen av projektområdet beteckningen tv-1,
dvs. område för vindkraftverk. Med beteckningen anvisas markområden som
lämpar sig för byggande av vindkraftsparker av regional betydelse. De nu planerade kraftverken är placerade på det område som anvisats för vindkraftverk i
planförslaget. De närmaste övriga vindkraftsparksområdena i planförslaget ligger på ca 5 kilometers avstånd från projektområdet, på dess nordöstra och
södra sida.
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Utdrag ur Österbottens etapplandskapsplan 2. Projektområdet har ritats
in på plankartan. De nu planerade kraftverken är placerade på det område som anvisats för vindkraftverk.

Generalplan
Inga generalplaner med rättsverkning har tidigare utarbetats för området. En
process för att utarbeta en delgeneralplan som gör det möjligt att bygga vindkraftsparken pågår.
Området ingår i den strategiska generalplanen som Korsholm godkände 2013. I
den strategiska generalplanen har projektområdet i huvudsak anvisats som område för vindkraftverk (bild 11.8).
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Utdrag ur Strategisk generalplan för Korsholm. Projektområdet har ritats
in på plankartan.

Detaljplan
Det finns inga gällande eller anhängiga detaljplaner för projektområdet.
De närmaste gällande generalplanerna och detaljplanerna framgår av bild 11.9.
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Bild 11.9. Gällande generalplaner och detaljplaner i projektområdets omgivning.

11.2 Trafikkonsekvenser
11.2.1 Konsekvensmekanismer
Trafikkonsekvenser uppstår vid transporter av komponenter för vindkraftverken
och kraftledningen under projektets byggskede. En betydande del av transporterna gäller transport av stenmaterial för byggandet av bygg- och servicevägar
och betong för byggnad av vindkraftverkens fundament. Eventuellt blir man
tvungen att transportera konstruktionsdelar till vindkraftverken med så kallade
specialtransporter, vilket kan ha konsekvenser för den lokala trafikens smidighet. Konsekvensens omfattning beror bland annat på i vilken mån projektet
ökar trafikmängderna på de befintliga vägarna och vilken kapacitet dessa vägar
har med avseende på trafikbelastning. Under driften görs enstaka servicebesök
per år för underhåll av vindkraftverken. Dessa besök orsakar inga konsekvenser
för trafiken.
Vindkraftverken kan i sig själva påverka trafiksäkerheten på vägarna. I sällsynta
och avvikande situationer kan is slungas från vindkraftverkens rotorblad vintertid. För att förhindra detta har Trafiksäkerhetsverket Trafi fastställt minimiavstånd för hur nära vägar kraftverk får placeras. Moderna kraftverk utrustas
dessutom med avisningssystem eller issensorer.
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11.2.2 Utgångsdata och bedömningsmetoder
De transporter som orsakas av byggandet av vindkraftverken, deras fundament
och monteringsområden bedöms utifrån vindkraftverkens antal och typ. Antalet
nödvändiga specialtransporter bedöms separat. Antalet transporter som behövs
för byggnad och förbättring av privata vägar bedöms utifrån vägarnas längd.
Med avseende på trafiken under driften ges en uppskattning av antalet serviceoch reparationsbesök per år. Nuläget inom trafiknätet utreds med stöd av uppgifter från Trafikverkets vägregister med uppdaterad information om trafikmängderna på landsvägarna.
Projektets konsekvenser bedöms genom att man jämför de transportvolymer
som projektet medför med vägarnas nuvarande trafikvolymer. Trafikökningen
granskas både absolut och proportionellt i jämförelse med trafikvolymen i dag.
Den totala ökningen av trafiken och ökningen av den tunga trafiken behandlas
separat. Konsekvenserna för funktionen och säkerheten av trafiken på transportlederna bedöms utifrån trafikökningen och transporttyperna. För landsvägsanslutningarna görs funktionsanalyser vid behov.
11.2.3 Nuläge
Den planerade vindkraftsparken ligger söder om riksväg 8 (Karlebyvägen).
Nordost om projektområdet går Larvvägen (725), på södra sidan går Lillkyrovägen/Merikartvägen (717) och på västra sidan Voitbyvägen 7175. Trafikmängderna på vägarna framgår av bild 11.10.
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Trafikmängderna på vägarna i närheten av projektområdet 2012. Trafikmängden anges som genomsnittlig dygnstrafik per år och med enheten
fordon/dygn (Trafikverket).

Enligt en preliminär plan ska transporterna i anslutning till byggandet av vindkraftsparken i huvudsak gå norrifrån längs Karlebyvägen (riksväg 8) - Kunivägen - Sandhedsvägen, västerifrån längs Lillkyrovägen (717) - Veikarsvägen Skatilavägen - Voitbyvägen - Målarbackvägen- Långträsk skogsväg samt österifrån längs Karlebyvägen (riksväg 8) - Larvvägen- Mullovägen- Korpilahtigränden.
11.3 Konsekvenser för radarfunktioner, kommunikationsförbindelser och flygsäkerheten
11.3.1 Konsekvensmekanismer
I anslutning till vindkraftsprojekt beaktas även eventuella konsekvenser för radar- och kommunikationsförbindelser (exempelvis sjö- eller luftövervakningsradar, radio- och TV-mottagare samt mobiltelefonförbindelser). Konsekvenser för
kommunikationsförbindelser har varit relativt sällsynta i samband med vindkraftsprojekt.
Vindkraftsparker kan orsaka konsekvenser för radarfunktioner. Konsekvensernas storlek beror på vindkraftverkens placering och geometri i förhållande till
luft- och havsbevakningsradarna.
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Teleoperatörernas radiolänkförbindelser används för mobiltelefontrafik och dataöverföring. Det uppstår en länkförbindelse mellan sändaren och mottagaren.
Om det finns ett vindkraftverk mellan sändaren och mottagaren kan länken brytas och dataöverföringen störas.
Vindkraftverk har i en del fall konstaterats orsaka störningar i tv-signalen i närheten av kraftverk. Förekomsten av störningar beror bland annat på kraftverkens läge i förhållande till sändarmasten och TV-mottagarna, styrkan och riktningen av sändarens signal samt på terrängens former och på eventuella andra
hinder mellan sändaren och mottagaren. Det har förekommit färre störningar i
digitala sändningar än i analoga.
Eftersom vindkraftverken är stora, kan de också ha konsekvenser för säkerheten inom luftfarten.
11.3.2 Utgångsdata och bedömningsmetoder
Om projektområdet är beläget på verkningsområdet för flygvapnets luftbevakningsradar kommer man vid behov att begära ett utlåtande av Försvarsmaktens
huvudstab.
I Finland beviljas tillstånden för radiolänkar av Kommunikationsverket. Kommunikationsverket ombes ge ett utlåtande om vindkraftprojektets konsekvenser för
olika radiosystem.
I fråga om säkerhetskonsekvenser för flygtrafiken granskas placeringen av
vindkraftverken i förhållande till flygplatser och andra flygfält. Vid bedömningen
utreds projektets konsekvenser för flygsäkerheten i enlighet med de anvisningar
som Trafiksäkerhetsverket Trafi har utfärdat. Vasa flygplats ligger cirka 10 km
sydväst om projektområdet.
11.4 Konsekvenser för landskapet och kulturarvet
11.4.1 Konsekvensmekanismer
Vindkraftsparkens konsekvenser för landskapet förknippas i hög grad med de
synliga förändringar som vindkraftverken orsakar i landskapet. Vindkraftverken
kan medföra en estetisk störning genom att splittra enhetliga eller sammanhängande kulturhistoriska miljöer eller orsaka en störning i landskapet i närheten av ett enskilt objekt.
På grund av vindkraftverkens höjd utsträcker sig deras konsekvenser över ett
stort område. Kraftverkens ansenliga storlek kan leda till en konkurrenssituation
mellan kraftverken och de befintliga landskapselementen. Dessutom syns kraftverken i skymning och i mörker eftersom de har flyghinderljus. Även konstruktionerna och elstationerna för luftledningen som byggs i anslutning till vindkraftsparken förändrar landskapet. Kraftledningarna orsakar landskapsskador, särskilt stora kraftledningar och deras breda ledningsgator inklusive kantzoner som
skär genom landskapet (Miljöministeriet 1993a).
Hur betydande landskapskonsekvenserna är beror bland annat på inom hur stort
område vindkraftverkens och kraftledningens konstruktioner dominerar landskapsbilden eller på hur betydande de enstaka elementen som är föremål för
konsekvensen är. Konsekvensens betydelse ökar om landskapet är värdefullt eller känsligt och om det har en låg tolerans för förändringar. Konsekvensens omfattning beror för sin del bland annat på antalet kraftverk och landskapsrum-
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mets egenskaper, till exempel på terrängens, växtlighetens och byggnadernas
döljande effekt.
Vindkraftverken kan även utgöra sikthinder. Betraktade från en bestämd riktning kan de till exempel skymma ett landmärke som upplevs som viktigt. Hur
synliga vindkraftverken är påverkas bland annat av kraftverkens höjd och färg
och av konstruktionernas storlek. Tidpunkten för observationen, till exempel
årstiden, har också betydelse. Den kortvariga synligheten påverkas av luftens
klarhet och ljusförhållandena (Weckman 2006).
11.4.2 Utgångsdata och bedömningsmetoder
Vindkraftverkets proportioner och storlek presenteras på bild 11.11.

Bild 11.11.

Vindkraftverkets proportioner och storlek.

Följande frågeställningar har använts som utgångspunkter vid bedömningen av
de visuella konsekvenserna av vindkraftsparken och konsekvensernas betydelse:
•
•
•

Hur långt syns vindkraftverken?
I hur stor omfattning förändrar en ny vindkraftspark landskapets karaktär på verkningsområdet?
I hur stor omfattning påverkar vindkraftsparken, dvs. hur väl syns den,
vid känsliga objekt eller objekt som är värdefulla för landskapet, såsom
bostads- och rekreationsområden och kulturmiljöer?

Vid bedömningen granskas konsekvenserna för värdefulla landskapsområden på
riks- och landskapsnivå och lokalt. Landskapets tolerans undersöks med hjälp
av en landskapsanalys. I landskapsanalysen beaktas de viktigaste utsiktsriktningarna och -områdena med tanke på landskapsbilden, landskapets inriktning,
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landskapsrummen, knutpunkterna i landskapet, de kulturhistoriska miljöerna
samt områden som har den känsligaste landskapsbilden.
Som underlag för bedömningsarbetet uppgörs en synlighetsanalys som omfattar
hela området och som innehåller modeller för de områden där vindkraftverken
kommer att synas. Som utgångsmaterial för analysen används kraftverkens placering och maximihöjd samt höjdförhållandena i terrängen. Förekomsten av träd
oc handra hinder beaktas med utgångspunkt i materialet från laserskanningen.
Vid analysen görs modeller upp för de platser där enskilda vindkraftverk är synliga, och den kartbild som fås som resultat visar hur många kraftverk som syns
till varje plats. Eftersom de flyghinderljus som ska användas i vindkraftsparken
monteras ovanpå kraftverkens maskinhus, ger resultaten av synlighetsmodellerna också en bra bild av flyghinderljusens synlighet. Principerna för synlighetsmodellen framgår av bild 11.12 och de preliminära synlighetskartorna av
ritningarna 11.13–14.

Bild 11.12.

Principerna för synlighetsmodellen. Vid synlighetsanalys kan skog eller
byggnader skymma sikten.
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Preliminära resultat av synlighetsanalysen i alternativ 1 (22 kraftverk).
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Bild 11.14.
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Preliminära resultat av synlighetsanalysen i alternativ 2 (30 kraftverk).

Landskapskonsekvenserna åskådliggörs även med visualiserande bilder från
olika riktningar. De visualiserande bilderna görs med programmet Wind-PRO
genom att utnyttja en terrängmodell som ska göras över området. Vindkraftverken åskådliggörs på fotografier som tagits i vindkraftsparkens omgivning utifrån
granskningen av terrängmodellen. Med tanke på modellen strävar man efter att
fotografera från ställen där vindkraftverken skulle synas. Synlighetssektorer
öppnas vanligen från åkrar, kalhyggen och platser i terrängen som är betydligt
högre än omgivningen.
Som grund för bedömningsarbetet används miljöministeriets publikationer ”Tuulivoimalat ja maisema” (Weckman 2006) och ”Master i landskapet” (Weckman &
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Yli-Jama 2003). Vid bedömningen av konsekvenserna för kulturmiljön används
verket ”Kulttuuriympäristö ympäristövaikutusten arvioinnissa – opas pohjoismaiseen käytäntöön” (Nordiska ministerrådet 2002).
Vid beskrivningen av landskapets och kulturmiljöns nuläge redogörs för sådana
landskapsmässigt och kulturhistoriskt värdefulla objekt i närheten av vindparksområdet som eventuellt kan utsättas för konsekvenser om projektet genomförs.
Beskrivningen av nuläget kompletteras i MKB-beskrivningsskedet, bland annat
utifrån fältbesök och de tekniska planerna för vindkraftsparken.
11.4.3 Nuläge
I indelningen av Finlands landskapsprovinser ligger projektområdet på gränsen
mellan regionen Södra Österbottens odlingsslätter och Södra Österbottens kustregion. I fråga om landskapsgeografi karaktäriseras Södra Österbotten av breda
älvdalar, åkerslätter samt trädbevuxna och sanka slättmarker, som österut och
söderut gradvis övergår till vattendelaren Suomenselkä där skogar och myrar
dominerar. De relativa höjdskillnaderna på området varierar mellan 5 och 20
meter. Bosättningen har uppstått som ett band längs älvdalarna.
Projektområdet är i sig belägen i ett tämligen enhetligt och landskapsmässigt
slutet ekonomiskogsområde. Terrängen har en ganska jämn ytform och är ställvis mycket stenig och klippig. Mellan de steniga markerna, nära mitten av projektområdet, finns myrmarkerna Bakkärret, Storkärret, Isoneva, Träskesmossen, Kyrkmossen, Katsmossen och Slätmossen.
På projektområdet finns ett antal små åkerplättar, men på västra, södra och
östra sidan vidsträckta öppna åkerlandskap. Kyro älvdal, som ligger i väst, är ett
landskapsområde av riksintresse och dess östra kant ligger på ca 800 meters
avstånd från närmaste kraftverk. På norra sidan bakom riksväg 8 finns Vassörfjärden på mindre än 3 kilometers avstånd från närmaste kraftverk.
I tabell 11.2 och bild 11.15 presenteras landskapsobjekt och kulturhistoriska objekt av riksintresse, landskapsintresse eller lokalt intresse.
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Landskapsmässigt och kulturhistoriskt värdefulla objekt i närheten av
vindkraftsparkens område.

Status

Objekt

Avstånd från närmaste vindkraftverk

Nationellt värdefullt landskapsområde

Kyro älvdal

780 m

Nationellt värdefullt landskapsområde

Vörå älvdal

11 km

Nationellt värdefullt landskapsområde

Gamla Vasa

10 km

Nationellt värdefullt landskapsområde

Solf Söderfjärden

17 km

Byggd kulturmiljö av riksintresse
(RKY-objekt) 2009

Moippevägens stengärdesgård

5,8 km

Byggd kulturmiljö av riksintresse
(RKY-objekt) 2009

Klemetsgårdarna

10,5 km

Byggd kulturmiljö av riksintresse
(RKY-objekt) 2009

Merikarts forsar med kvarnar,
bebyggelsen längs älven och Golkas gård

2,8 km

Byggd kulturmiljö av riksintresse
(RKY-objekt) 2009

Kyrkbacken,
kyrkholmen
prästgården i Lillkyro

7,5 km

Byggd kulturmiljö av riksintresse
(RKY-objekt) 2009

Höstves bystråk

9 km

Byggd kulturmiljö av landskapsintresse (RKY-objekt) 1993

Moippeåkern

6 km

Byggd kulturmiljö av landskapsintresse (RKY-objekt) 1993

Kvevlax kyrkområde
älvdals kulturlandskap

Byggd kulturmiljö av landskapsintresse (RKY-objekt) 1993

Höstves bymiljö

8,7 km

Byggd kulturmiljö av landskapsintresse (RKY-objekt) 1993

Kulturlandskapet i kyrkbyn från
Tottesund till Kärklax

8,6 km

och

och

Kyro

1,2 km
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Landskapsmässigt och kulturhistoriskt betydelsefulla objekt på projektområdet och i dess närhet.

Nationellt värdefulla landskapsområden
De riksomfattande målen för områdesanvändningen som fastställs genom markanvändnings- och bygglagen kräver att de värdefulla landskapsområdena tas i
beaktande vid områdesanvändningen. Dessa områden ska bland annat införas i
landskapsplanerna. Av bild 11.10 framgår de nationellt värdefulla landskapsområdena samt de för vård av kulturmiljön eller landskapet värdefulla områdena i
landskapsplanen för Österbotten.
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Kyro älvdal är ett nationellt värdefullt landskapsområde som kännetecknas av
de typiska dragen för de sydösterbottniska odlingsslätterna. Längre bort från
älvdalen övergår den platta åkerslätten i lätt kuperat vattendelarområde som
karakteriseras av skog och myrar.
Vörå ådal är cirka tjugo kilometer lång och som mest tre kilometer bred slätt,
som delas i två av kommunens centralort. Ådalen avgränsas av ryggar med
blockrika bergs- och gruskullar. Bland annat Baggberget i Miemois, Furuberget i
Rökiö och Storberget i Rejpelt ger fin utsikt över byarna i älvdalen.
Vörådalen ligger i zonen av Vasagranit. Vid avrinningsområdets rand övergår
ådalens ler- och alluvialslätter till moräntäckta kullar. I randzonerna till ådalen
har man hittat rikligt med högar från brons- och järnåldern.
De tidigare klungbyarna Andkil och Jöral, som är belägna längs med älven och
vägen i områdets södra del, hör även i dag till de värdefullaste bosättningarna i
Vörå älvdal. Även bosättningen i den centrala delen av landskapsområdet, omkring kyrkan, samt husgrupperna på kullarna och sluttningarna längre norrut i
ådalens randområde är kulturhistoriskt värdefulla. Den nuvarande träkyrkan är
byggd på 1600-talet.
Gamla Vasa ligger cirka 7 kilometer österut från centrum av nuvarande Vasa.
Området är en mycket mångsidig landskapssevärdhet som besitter kultur- och
bosättningshistoriska samt arkeologiska värden. Området har även betydelse för
naturskyddet.
På platsen låg Mustasaari gamla handelshamn redan före Korsholms slott, som
byggdes som ett nytt förvaltningscentrum på 1300-talet. Tillsammans befäste
de regionens position som centrum i Österbotten. År 1852 förstördes Gamla
Vasa nästan helt av en brand, och man beslöt att bygga den nya staden närmare havet, eftersom den gamla hamnen blivit för grund till följd av landhöjningen.
De viktigaste landskapselementen i Gamla Vasa i dag är Korsholms skollägenhet
och det gamla rutplaneområde. Området är utsatt för ett visst byggnationstryck. Till exempel en del av den gamla skogen har planlagts för industriområde.
I nuläget är Gamla Vasa ett viktigt rekreationsområde och ett betydande turismobjekt.
11.4.3.2

Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY 2009
Byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY) är en inventering av objekt som
skildrar skeenden i Finlands historia: de valda objekten bildar en helgjuten bild
av vårt lands byggnadshistoria och viktigaste utvecklingslinjer. I regel omfattar
objekten mer än enskilda byggnader och sträcker sig ibland över kommungränser.
Inom en radie på 12 kilometer från vindkraftverken finns nio byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY 2009):
Gamla Vasa och Korsholms kyrka (1809) ligger cirka 11 kilometer från de
närmaste kraftverken.
Gatu- och kvartersstrukturen i Gamla Vasa går tillbaka till rutnätsplanen från
mitten av 1600-talet. Bostadshusen i området är huvudsakligen från 1930–
1950-talen. Området har klassificerats som ett nationellt värdefullt landskapsområde.
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Staden Mustasaari/Mussar grundades 1606 på området mellan Korsholms slott
och kyrkan. Staden döptes om till Vasa 1612. Korsholms slott anlades under
slutet av 1300-talet, stenkyrkan helgad åt Jungfru Maria härstammar sannolikt
från början av 1500-talet. Kyrkan var en av de mest betydande av de österbottniska medeltidskyrkorna och församlingen omfattade hela södra Österbotten.
Överstebostället Tottesund (666) ligger cirka 11 km från de närmaste vindkraftverken enligt planerna. Karaktärsbyggnaden på Tottesund är det andra i
Finland byggda överstebostället enligt mönsterritningar från år 1786. Karaktärsbyggnaden i två våningar är ett före detta översteboställe, som stod klart år
1800 enligt mönsterritningar från 1786.
Museibron (668) över Laihela å ligger cirka 11 km från de närmaste kraftverken. Toby stenbro är en valvbro med två spann och byggd av naturstenar. Bron
är den näst äldsta bevarade stenbron.
Stengärdesgårdarna i Moippe by (667) är mycket breda och byggda av små
naturstenar. Gärdesgårdarna bildar en sällsynt, särpräglad sevärdhet vid vägen
som leder till Moippe i Överby, söder om Kvevlax kyrkby.
Stengärdesgårdarna byggdes i samband med åkerröjning under 1700-talet. De
avgränsar varje gårdsplan och åkerplätt vid den smala sandvägen in till byn.
Avståndet till de närmaste kraftverken är cirka 6 km.
Klemetsgårdarna (665) är i dag ett sällsynt exempel på den en gång i tiden
så vanliga österbottniska bandbystrukturen. De två våningar höga, rödmyllade
mangårdsbyggnaderna är huvudsakligen från mitten av 1800-talet. Avståndet
till de närmaste kraftverken är cirka 10 km.
Merikarts forsar med kvarnar, bebyggelsen längs älven och Golkas gård
(685) utgör en del av det nationellt värdefulla landskapsområdet i Kyro älvdal.
Avståndet till det närmaste kraftverket enligt planerna är cirka 3 km.
Byggnaderna och konstruktionerna i Merikart avspeglar under hur lång tid vattenkraft har utnyttjats vid Kyro älv. Produktionsbyggnaderna i Merikart och Golkas där drivkraften togs från forsen är de äldsta i sitt slag i Österbotten. Bebyggelsen i Merikart och Golkas gård har uppkommit invid forsarna. Merikart hängbro, som byggdes 1929–1930, är typisk för Kyro älv.
Bruksherrgården i två våningar och mansardtak ligger på forsens norra strand.
Den tillhörde brukspatronen på klädesfabriken i Golkas. På området finns även
bevarat en stuga som användes som kvarnstuga.
Lillkyro kyrkbacke (686, 1177) avspeglar byggnadssättet i kyrkbyar vid
1800-1900-talsskiftet, innan ökande trafik och kommers på 1930-talet gav upphov till större dimensioner i byggnationen. Avståndet till de närmaste kraftverksanläggningarna som planeras på Märkenkall är 7,5–8,5 km.
På Lillkyro kyrkbacke finns kyrka, klockstapel, lånemagasin, ett gammalt loft
som man kan köra igenom samt den gamla folkskolan omgiven av en grupp
små bostadshus. Kyrkan som byggts på strandbranten vid Kyro älv är en av de
få gustavianska stenkyrkorna från 1700-talet.
Söder om kyrkan, mellan Kirkkolampi och älven, finns Kirkkosaari, kyrkholmen
där den första sockenkyrkan stod 1610–1643. På holmen finns också en begravningsplats för ryska kosacker från Krimkriget. Lillkyro prästgård, Maunuksela, med sin mangårdsbyggnad i klassicistisk stil står på motsatta stranden.
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Höstves bystråk (680) är genom sitt byggnadsbestånd och dess läge kännetecknande för den sociala hierarkin i jordbrukssamhällen. Höstves by ligger vid
den gamla landsvägen från Vasa till Lillkyro. De bebodda backarna utgörs av
steniga holmar, som höjer sig över det omgivande odlingslandskapet. Åkrarna
närmast backarna är små. Avståndet till de närmaste vindkraftverken är cirka 9
km.
11.4.3.3

Övriga byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY 2009)
RKY 2009 ersatte den tidigare inventeringen från 1993. Många av de bortlämnade objekten är kulturhistoriskt mycket värdefulla. I inventeringen minskade
man antalet överlappningar mellan värdefulla landskapsområden och byggda
kulturmiljöer. Många objekt enligt RKY 1993 har beaktats i planläggningen eller
skyddats genom speciallagar om byggnadsarvet.
Samtliga av objekten enligt 1993 som ligger i närheten av Märkenkall vindkraftspark har i landskapsplanen för Österbotten betecknats som områden som
är viktiga med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården.
Moippeåkern där kulturlandskapet präglas av flera hundra meter av stengärdesgårdar som byggts i samband med åkerröjningen på 1700-talet.
Kvevlax kyrkområde och Kyro älvdals kulturlandskap De äldsta delarna av
Kvevlax träkyrka har byggts 1691–1693. I kyrkmiljön ingår även själva prästgården i trä, samt det tidigare lånemagasinet och prästgårdens magasin.
Kyro älvdal utgör en omfattande landskapshelhet med ett rikligt kulturhistoriskt
värdefullt byggnadsbestånd som består av både hela bymiljöer och enskilda
byggnadsgrupper och byggnader. Församlingens första kyrka stod på Kyrkholmen.
Höstves by vid Lillkyrovägen har bevarat sin sällsynt traditionella bystruktur.
Finnes gård, med två bostadshus och uthus, bildar en välskött helhet.
Kyrknejdens kulturlandskap från Tottesund till Kärklax omfattar kyrkan
med omgivande bebyggelse som uppstått som ett band längs landsvägen. Den
gamla österbottniska byggnadskulturen och det gamla kulturlandskapet har bevarats sällsynt väl i byn. Nybyggen har med undantag för några radhuslängor
anpassats till den traditionella bymiljön.

11.5 Konsekvenser för fornlämningarna
11.5.1 Konsekvensmekanismer
Vindkraftparkens eventuella konsekvenser för fornlämningar ansluter till byggskedet och orsakas av de fysiska förändringar som byggandet eventuellt orsakar
i fornlämningarna i området. Det kan uppstå olägenheter om en fornlämning
ligger i ett område som direkt påverkas av byggarbetet. Byggandet av vindkraftverken och tillhörande konstruktioner medför en risk för att fornlämningar
skadas eller täcks över på arbetsområdena. Konsekvensens betydelse beror på
hur betydelsefullt objektet är.
Dessutom kan det uppstå risksituationer för fornlämningar i samband med servicearbeten under drifttiden, om objekten inte identifieras eller kan undvikas i
terrängen.
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11.5.2 Utgångsdata och bedömningsmetoder
Uppgifterna om fornlämningar grundar sig på uppgifterna Museiverkets lokaldata i fornlämningsregistret. Utgångspunkten är att konsekvenserna för fornlämningar bedöms utifrån befintliga uppgifter. Behovet av ytterliga utredningar i
fält bedöms i samråd med Museiverket efter MKB-programmet, så fort de tekniska planerna för vindkraftsparken har preciserats med avseende på kraftledningssträckningen, elstationen och kraftverkens placering.
11.5.3 Nuläge
Enligt lokaldata i Museiverkets fornlämningsregister finns det två fornlämningsobjekt på planområdet och i dess omedelbara närhet (bild 11.16, tabell 11.3).

Bild 11.16.

Fornlämningar på projektområdet och i näromgivningen.
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Tabell 11.3. Fornlämningar på projektområdet och dess omedelbara nähet (Museiverket
2010).
Objektets namn

Kod

Kommun

Typ

Avstånd

Staversby

499010007

Korsholm

stengärden

1 km

Muurivuori

942010029

Lillkyro

gravrösen

750 m

Staversby
En cirka en meter hög kallmurad stengärdesgård, längd cirka 150 meter. Gärdesgården börjar och slutar vid flyttblock och den har murats tiotals meter från
ett flyttblock till följande. Den är ställvis ganska ostadig. Stenarna täcks av
orörd mossa och lavar, och det finns inga tecken på sentida reparationer. Stenarna har förmodligen tagits från marken intill gärdesgården.
Muurivuori
Norr om Kyro älv, i nordvästra ändan av Muurivuori, söder om vägkorsningen,
inom grustäktsområdet, bredvid de slyväxande groparna och västsydväst om en
stor jordsten finns resterna av ett rivet röse där man även kan se plattor av röd
sandsten. Det sägs att ortsbor har tagit av plattorna för sina gårdar. I dag har
röset en diameter på 5–6 meter, och i mitten är det uppgrävt till bottengruset.
Objektet granskades vid inventeringen 2012, men det kunde inte identifieras i
den klippiga terrängen. Några tydliga rösen kunde likväl inte konstateras.
11.6 Konsekvenser för människors hälsa, levnadsförhållanden och trivsel
11.6.1 Konsekvensmekanismer
Konsekvenser för människan, dvs. sociala konsekvenser, kan uppstå på många
olika sätt. En del konsekvenser är direkta, som reaktionerna på buller hos människor. Indirekta sociala konsekvenser kan till exempel vara begränsningar i rekreationsanvändningen av projektområdet. Konsekvenserna kan dessutom
handla om hur människor upplever konsekvenserna, såsom förändringar i landskapet, buller eller upplevda hälsorisker av kraftledningarna.
Även projektet i sig kan ge upphov till oro eller osäkerhet hos människor. Människors attityder kan bygga på vindparksprojektet som en mångfasetterad helhet eller orsakas av NIMBY-tänkandet ("Not In My Backyard", inte på min bakgård), som går ut på att människorna upplever oro för förändringar i sin
närmiljö, trots att de i princip förhåller sig positivt till vindkraft som ett sätt att
producera elkraft.
11.6.2 Utgångsdata och bedömningsmetoder
I samband med bedömningen av konsekvenserna för människorna utreds projektets konsekvenser för människors hälsa, levnadsförhållanden och trivsel.
Konsekvenserna bedöms ur de fasta invånarnas och fritidsinvånarnas synvinkel.
Betydelsen av de bedömda konsekvenserna anknyter bland annat till hur stor
bebyggelse det finns i närheten av projektet och var den finns i förhållande till
vindkraftsparken.
Bedömningen inleds med att identifiera projektets centrala konsekvenser. Vid
identifieringen av konsekvenserna utnyttjas bland annat åsikter och utlåtanden
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som ges om MKB-programmet samt teman som lyfts fram vid mötet för allmänheten under MKB-programmets påseendetid.
En enkät genomförs som stöd för bedömningen av konsekvenserna för människorna och för att öka invånarnas deltagande. Enkäten riktas till sammanlagt
cirka 400 hushåll och ägare av semesterbostäder på projektets viktigaste influensområde. I enkäten, som sänds per post, utreds projektområdets nuvarande
användning, inställningen till projektet och invånarnas bedömning av projektets
konsekvenser för bland annat rekreationen och landskapet.
I samband med bedömningen av konsekvenserna för rekreationsanvändningen
intervjuas representanter för jaktklubbar och jaktvårdsföreningar som finns på
projektområdet för bedömning av konsekvenserna för vilthushållningen. Utifrån
de nuvarande viltstammarna som jagas på området och jägarnas erfarenheter
som samlas in genom intervjuer bedöms projektets konsekvenser för jakten
som en form av rekreationsanvändning.
Bullret från vindkraftsparken och dess konsekvenser för människorna bedöms
utifrån bullermodeller som presenteras i avsnitt 9.1. Bullrets betydelse analyseras för bostads- och fritidshusen. Dessutom utreds med hjälp av litteraturen hur
människor upplever buller från vindkraftverk i sin livsmiljö.
Konsekvenserna av skuggbildningen för människorna har bedömts med beaktande av de känsliga objekt, dvs. bostäder och fritidshus, som finns på verkningsområdet. Skuggkonsekvenserna analyseras utifrån de modeller som presenteras i avsnitt 9.2.
12 Konsekvenser under och efter nedläggningen
Vid bedömningen av konsekvenserna under nedläggningen av verksamheten
och därefter antar man att kraftverkskonstruktionerna ovan jord rivs. Fundamenten och kablarna kan eventuellt lämnas kvar, beroende på den framtida användningen av området. Konsekvensbedömningen görs både utifrån antagandet
att de underjordiska konstruktionerna lämnas kvar och att de avlägsnas.
Vid bedömningen av konsekvenserna av elöverföringen antar man att luftledningens konstruktioner rivs eller att elstationerna och kraftledningarna används
för annan eldistribution.
Konsekvenserna under nedläggningen av verksamheten liknar konsekvenserna i
byggskedet, enligt preliminär bedömning är buller- och trafikkonsekvenserna de
mest betydande. I bedömningen tar man också ställning till den naturliga miljöns återhämtningsförmåga och områdets användning efter projektet.
13 Samverkan med andra projekt
Projektets miljökonsekvenser bedöms som en helhet med beaktande av befintliga och planerade verksamheter i området i den omfattning som projekten uppskattas ha samverkande konsekvenser med detta projekt. Bedömningen görs
utifrån tillgängliga uppgifter om de olika projektens konsekvenser.
I fråga om naturkonsekvenserna granskas de samverkande konsekvenserna
som vindkraftsparken och andra vindkraftsparker i närheten ger upphov till, i
synnerhet för fågelbeståndet.
De samverkande konsekvenserna för människorna bedöms särskilt vad gäller
konsekvenserna för landskapet och rekreationsmöjligheterna.
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Vad gäller konsekvenserna för trafiken kan projektet ha samverkande konsekvenser med de övriga vindkraftparkerna som planeras i närområdena om projekten byggs samtidigt. Vid bedömningen utreds även de övriga projektens
transportleder och tidsplaner för byggandet.
14 Säkerhets- och miljöriskbedömning
I MKB-förfarandet identifierar man projektets miljö- och säkerhetsrisker och
eventuella störningar och bedömer deras sannolikhet och följder. Vid riskbedömningen uppskattar man hur störningarnas effekter kan minimeras och föreslår korrigerande åtgärder.
15 Sannolika osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Miljökonsekvensbedömningar är alltid förknippade med antaganden och generaliseringar. De tekniska uppgifterna är under bedömningsskedet preliminära.
Även noggrannheten i befintliga utgångsdata eller i den miljöinformation som
ska sammanställas varierar. Dessutom är genomförandet av projektet och framskridandet av planerna förknippade med en viss osäkerhet.
De antaganden som använts och gjorts vid bedömningen samt förekomsten av
osäkerhetsfaktorer och deras effekt på bedömningens slutresultat tas upp i miljökonsekvensbeskrivningen.
16 Förebyggande och lindring av negativa konsekvenser
Under miljökonsekvensbedömningen söker man möjligheter för att minska betydande negativa miljökonsekvenser som projektet eventuellt ger upphov till.
Sådana konsekvenser kan vara förknippade med till exempel placeringen av
vindkraftverken eller tekniken som ska användas i dem. Eventuella åtgärder för
att minska eller lindra negativa konsekvenser presenteras i på en allmän nivå
konsekvensbeskrivningen.
17 Uppföljning av konsekvenserna
I miljökonsekvensbeskrivningen görs en översiktlig plan för uppföljning av projektets konsekvenser. Uppföljningsprogrammet görs utifrån de bedömda konsekvenserna och deras betydelse. Med hjälp av uppföljningen genereras information om projektets konsekvenser och den bidrar till att upptäcka eventuella oväntade och betydande negativa konsekvenser, vilket gör det möjligt att inleda korrigerande åtgärder.
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