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Figur 23. Utdrag ur den giltiga strandgeneralplan för Närpes.
7.4

Bebyggelse
Nämpnäs bysamhälle består idag av ca 400 invånare och har huvudsakligen
koncentrerat sig väster om Strandvägen (673). Även längs den närliggande
Österfjärdsvägen finns relativt tät bebyggelse. I byn finns en aktiv byabutik,
där även post- och banktjänster fungerar. Nämpnäs skola fungerar som
daghem numera, efter att eleverna flyttats till Västa Närpes skola som ligger i
Norrnäs by.
Byggnaderna i Närpes by är typiska för den österbottniska kustregionen och
byn representerar en s.k. traditionell österbottnisk strandby. Typiskt är att
bostadshusen är en- eller tvåvåningshus. I byn och dess omnejd finns även
nyare egnahemshus med tegelfasad.
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Figur 24. Vy längs Nämpnäsvägen intill bybutiken i Nämpnäs.
I byn intill Nämpnäsvägen ligger en skolbyggnad, butik med bank- och
posttjänster och Nämpnäs UF:s lokal. De bostadshus som ligger närmast
vindkraftsområdet befinner sig väster om Nämpnäs- och Standvägen. Den
närmaste bebyggelsen ligger på cirka 600 meters avstånd från
projektområdet. Fritidsbebyggelsen finns vid havsstränderna i de närbelägna
områdena och byggnaderna ligger som närmast på cirka 600 meters avstånd
från projektområdet.

Figur 25. Bosättningen i närheten av vindkraftsparken och kraftledningen.
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I den omedelbara närheten av kraftledningsalterniv ALTB finns inga bostäder.
I alternativ ALTA1 finns några bostäder belägna i närheten av krafledningen i
vid Vasavägen i Näveråsens område. I kraftledningsalternativ ALT2 finns
bsottäningsområden i närheten av kraftledningen i Nämpnäs, Fällan, Neribyn.
Dalsbacken, Näsby och Nixback.

Figur 26. Bosättningen i närheten av kraftledningsalternativen ALTB och
ALTA1.
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Figur 27. Bosättningen i närheten av kraftledningsalternativen ALTA1 och
ALTA2.
7.5

Trafik och buller
De mest betydande bullerkällorna i närheten av projektområdet idagsläget är
den nuvarande trafiken på Strandvägen (673). I närheten till projektområdet
genom Nämpnäs by har Strandvägen en hastighetsbegränsning på 80 km/h.
Trafikmängden på Strandvägen vid Nämpnäs är enligt Närings-, trafik- och
miljöcentralens vägregister i medeltal 1884 fordon per dygn, varav 98 var
tunga fordon, (Figur 28). Vid Nämpnäsvägen är motsvarande trafikmängd i
medeltal 557 fordon varav 27 tunga fordon, (Figur 29).
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Figur 28. Totala trafikmängderna i Närpes i medeltal per dygn på olika
vägavsnitt under år 2009.

Figur 29. Tunga fordonens andel av trafikmängderna i Närpes i medeltal per
dygn under år 2008.
Väster om projektområdet går småbåtsfarleder. Bullret från båt- och
småbåtsfarlederna är obetydligt på projektområdet eftersom båttrafiken är
sporadisk och farlederna ligger långt från projektområdet.
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Landskap och kulturarv
I indelningen i landskapsprovinser är projektområdet beläget i Södra
Österbottens kustlandskap. Den snabba landhöjningen och den flacka
terrängen har skapat en exceptionellt stor, sönderskuren, grund och stenig
skärgård. Landhöjningen fortsätter att forma naturen längs hela kustlinjen.
Älvdalarnas bördiga lerjordar har röjts upp till odlingsmark. Bebyggelsen har
traditionellt uppstått i band längs älvarna och längs de vägar som följer
älvarna. Kustområdet har av tradition varit helt svenskspråkigt och bl.a.
byggnadsbeståndet ger uttryck för den lokala finlandssvenska kulturens
särdrag. Bevarandet av byggnader har långa traditioner i regionen.
(Miljöministeriet 1992a)
Projektområdet ligger i Nämpnäs by, som i huvudsak består av små
landskapsrum. Landskapsbilden i Närpes är småskalig även i övrigt. De
typiska inslagen i Närpes är stora, öppna odlingsområden som klyvs av en
väg med bybebyggelse längs vägens sträckning. Den planerade
vindkraftsparken ligger i ett obebyggt skogsområde som har en relativt jämn
topografi.

7.6.1 Kulturhistoriskt betydande miljöer och landskapsområden
I Brännsträskets projektområde finns inga kulturhistoriskt värdefulla miljöer
av riksintresse.
Kulturlandskapet vid Närpes å, ligger som närmast cirka 10 kilometer öster
om projektområdet beaktas som nationellt betydande kulturhistorisk miljö. En
del av kulturlandskapet vid Närpes å utgör förutom odlingslandskapen och
den gamla bosättningen längs ån också den trafikhistoriskt intressanta gamla
landsvägen Närpes-Övermark-Pörtom, som kallas Adolf Fredriks postväg. Den
byggdes spikrakt på 1760- och 1770-talet, vilket var ovanligt på den tiden.

Figur 30. Vy över Närpes å kulturlandskap i Yttermark längs den sk. Adolf
Fredriks postväg, (Foto: September 2004, Hans Vadbäck).
I Näsby centrum där Nybrovägen går över Närpes å, finns museibro Närpes
Nybro byggd år 1842. Stenvalvsbron med tre spann är byggd av lokal granit
från Böle och är ritad av löjtnant C. F. Favor som var medlem i strömrens-
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ningsdirektionen. Nybro hör till de vackraste exemplen på den tidiga stenbroarkitekturen i Finland.
Närpes kyrka och i dess omgivning liggande kyrkstallarna hör till de nationellt
kulturhistoriskt värdefulla miljöerna. Närpes kyrka ligger cirka 9 kilometer
sydost om Brännsträsk vindkraftsområde. Närpes medeltida stenkyrka
byggdes uppenbarligen under senare delen av 1400-talet eller i början av
1500-talet.
Den medeltida stenkyrkan i Närpes, vilken i flera repriser utvidgats, de långa
raderna av totalt ca 150 kyrkstallar i närmiljön, sockenmagasinet, sockenstugan samt prästgården gör området till en unik och historisk kyrkomiljö.
Kyrkstallarna användes i tiden för inkvartering av hästar medan gudstjänsten
pågick i kyrkan. De äldsta bevarade kyrkstallarna är från 1700-talets slut.
I närheten Närpes kyrka finns också Öjskogsparkens museiområde med bl.a.
apotekmuseet, Bengsgården och andra unika byggnader.
Texterna i avsnittet om de kulturhistoriskt betydande miljöerna och
landskapsområden bygger på miljöministeriets och museiverkets publikation
Rakennettu kulttuuriympäristö (1993) och på museiverkets webbplats (2009)
om byggda kulturmiljöer av riksintresse.
7.6.2 Fornlämningar
Enligt Museiverkets register över fornlämningar finns det inga fornlämningar
på Brännsträsk vindkraftsområde. Den närmaste fornlämningen ”Drakboet”
finns på Kambbacken i Nämpnäs, ett odaterat gravröse på cirka 1,6
kilometers avstånd från vindkraftsområdet. Norrut från Drakboet ligger en
fornlämning ”Häggfors/Mjödträsk” som sannolikt är ett kummelgravfält med
små jordhögar som kan urskiljas i terrängen.
7.7

Jordmån och berggrund
Jordmånen i området för den planerade vindkraftsparken huvudsakligen
sandig morän. Kärrsvakorna på området är utdikade. Organiska jordarter,
såsom torv på projektområdets östra delar på Stormossen.
Nord-väst intill projektområdet finns en mindre begravningsplats som omges
av mindre öppna sandtag. Från flertal av dessa sandtag har råmaterial tagits
för det nedlagda K. Stenströms Cementgjuteri som hade sin verksamhet i
området.
Berggrunden i Nämpnäs utgörs huvudsakligen av glimmerskiffer
glimmerngnejs med inslag av granodiorit, tonalit och kvarstdiorit.

och
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Figur 31. Kulturhistoriskt värdefulla miljöer av riksintresse i projektområdets
närhet.
7.7.1 Terrängformer
Nämpnäs har en relativt jämn topografi. På Brännsträsk vindkraftsområde
varierar markens höjd mellan ca 5 – 20 meter över havet.
Topografin på fastlandet är typisk för en kust med landhöjning. Det finns inga
stora höjdskillnader. Den högsta punkten i närområdet ligger 3,0 km sydost
om det planerade vindkraftsområdet vid Vargstugbacken är 28 m.ö.h.
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Figur 32. Enligt planerna kommer vindkraftsparken att placeras på de
höglänta områden i Nämpnäs.
7.7.2 Landhöjningen
Inlandsisen som täckte Finlands område lämnade ett massivt intryck i
jordskorpan. Efter att ismassan dragit sig tillbaka började landhöjningen, som
fortfarande pågår. Landhöjningen är starkast i området kring Bottenhavet.
Omkring projektområdet höjs landet med 7–8 mm per år. Förändringarna i
landskapet kan upptäckas redan under en människoålder.
7.8

Grundvatten
Det finns inga klassificerade grundvattenområden inom 10 kilometers radie
från vindkraftsområdet. Den närmaste förekomsten av grundvatten är
Långvikens grundvattenområde (1054507, I-klass), som är belägen på ca 10
kilometers avstånd norr om projektområdet.

7.9

Klimat
Projektområdet ligger i den sydboreala klimatzonen. Klimatet är regnfattigt,
blåsigt och soligt jämfört med det övriga landet. Projektområdets klimat
påverkas i betydande grad av det närliggande havet. Om hösten är
temperaturen
i kustområdena
högre än
på fastlandet eftersom
vattenmassorna kallnar långsamt. Å andra sidan är temperaturerna lägre om
våren än på fastlandsområdena. Allmänt taget är dygns- och årsvariationerna
i temperaturerna mindre i områden med maritimt klimat än på
fastlandsområden. Den årliga temperaturvariationen på projektområdet är 3-4
°C (Meteorologiska institutet). Den årliga nederbördsmängden är cirka 550600 mm (Meteorologiska institutet 2011).
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7.10 Vindförhållanden
Kusten i Syd-Österbotten hör till de områden i Finland där de goda
vindförhållandena skapar förutsättningar för ökad användning av vindkraft
som en del av energiproduktionen.
Enligt Finlands vindatlas, som offentliggjordes i november 2009 är
vindförhållanden i projektområdet goda i avsende på vindkraft. Vindens
medelhastighet (m/s) på 100 meters höjd i Brännsträsk vindkraftsområde är
på årsnivå ca 7–8 m/s (Figur 33).
Vindmätningar påbörjades i projektområdet hösten 2010 av SABA Wind Oy
Ab.

Figur 33. Vindhastighetens vertikalprofil inom 50-150 m.ö.h i Brännsträsk
vindkraftsområde.
Vindhastighetens vertikalprofil visar vindhastighetens och mäthöjdens
förhållande. Vindhastigheten ökar ju högre up man kommer över havsytan.
De rådande vindriktningarna i området är sydliga och sydvästliga, (Figur 34).

Figur 34. Fördelning av vindriktningarna under året på 100 meters höjd i
projektområdet, (Finlands Vindatlas 2010).
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7.11 Vegetation
Projektområdet är beläget i den sydboreala vegetationszonen, där många
sydliga växtarter når sin nordgräns. Området karaktäriseras av sedvanlig
moskog där skogsbruk bedrivits tämligen kraftigt. Skogsområden befinner sig
i huvudsak inte i naturtillstånd och präglas av skogsskötsel. En mosaik av
skogsområden i olika åldrar har bildats p.g.a. att skogsbruket bedrivits av
skogsägare vid olika tidpunkter. I projektområdet kan mand därför påträffa
både oerhört tätbevuxen ung moskog, öppna kalhyggen o därimellan mera
naturtillståndsliknande skogar.
Den mest förekommande skogstypen i vindkraftverkens förläggningsplats är
moskog av blåbärs- eller lingontyp. Fläckvis förekommer låglänta områden
med kärrvegetation. Den kraftiga dikningen som utförts i områden har
utjämnat naturliga skillnaderna mellan kärrområdens och moskogens
naturtyperna; som ett resultat har kärrområden torkat ut och blivit
moskogsaktig då samtidigt kärrmarken och det närliggande havet bidragit till
att moskogen exceptionellt fuktiga mikroklimat.
Flera av skogsområdens bottenskikt präglas av ett tätt mosskikt besående av
frodig kvastmossa, väggmossa, husmossa och vitmossa.
Arter eller naturtyper med skyddsstatus har inte påträffats i området.

Figur 35. Projektområdets skog domineras i huvudsak av moskog i varierande
former, varav skog av lingon- och bärstyp är de mest förekommande.
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Figur 36. Det fläckvist utförda skogsbruket har resulterat i en mosaik av
moskog av olika åldrar, allt från kalhyggen till moskog i naturtillstånd.
Projektområdets värdefullaste område är ett barrskogsområde som är i
naturtillstånd. Moskogens dominerande trädtyp är gran med sporadisk inslag
av glasbjörk, tall och asp. På många murkna träd växer lav, vilket är typiskt
för gamla skogar. I närheten av ett planerat vindkraftverk upptäcktes i
samband med en naturkartering (utförd i samband med projektplaneringen i
augusti 2010) rosenticka (Fomitopsis rosea) och lunglav (Lobaria pulmonaria)
som i västra och södra Finland är en regionalt sällsynt art. Upptäckten av
dessa arter är en bekräftelse på att området är en betydelsefull livsmiljö och
naturtyp.
Moskogsområden i naturtillstånd förekommer längs kraftledningen i
Sandhedens, i närheten av Hedfolket, Harrsmossen. Vid medlet av alternativ
ALTA1 förkommer ett odikat kärrområde. Kärrområdet är dock till ytan
ganska liten.
Naturen i alternativ ALTA2 och ALTB har inte ännu karterats pga. att
alternativen har genererats efter fältsäsongen i slutet av hösten år 2010.
Naturen i dessa alternativ kommer att karteras i MKB-beskrivingsskedet
under våren och början av sommaren 2011.
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Figur 37. En av de planerade vindkraftverken är belägen i en skog som
befinner sig i naturtillstånd. I skogen påträffas bl.a. lunglav och rosenticka.
7.12 Fågelbestånd
7.12.1 Häckande fåglar
Projektområdet är beläget i ett område karaktäriserat av moskog, kalhyggen
och dikade kärrområden. Skogsområden erbjuder skydd och god tillgång till
näring för ett stort bestånd av häckfåglar.
Häckfågelbeståndet karterades i maj och juni år 2010 med linjetaxering
(Koskimies & Väisänen 1991) under tre dagar av Byholm och Suupohja
ornitologiska förening r.f. Antalet häckande par uppskattades vara relativ
stort, ca 570 st med en medeltäthet på drygt 150 par/km2.
Artsammansättningen dominerades storligen av två arter: bofinken (Fringilla
coelebs) och lövsångaren (Phylloscopus trochilus) medan t.ex. spillkråkan
(Dendrocopus martius) och göken (Cuculus canorus) uppskattades
förekomma med endast 0-1 par vardera.
I samband med linjetaxeringen konstaterades inga hotade arter inom
projektområdet, men två arter är decimerade (NT): tjädern (Tetrao urogallus)
och rosenfinken (Carpodacus erythrinus). Tjädrarnas antal på planområdet
var 11 st och för rosenfinkens del 1 st. Utöver dessa var två arter inkluderade
i EU:s fågeldirektiv (järpe och spillkråka).
Övriga arter som identifierades inom eller vid gränsområdet av
projektområdet var blåmes (Parus caeruleus), duvhök (Accipiter gentilis),
havsörn (Haliaeetus albicilla), korp (Corvus corax), morkulla (Scolopax
rusticola), svartvit flugsnappare (Ficedula hypoleuca), rödvingetrast (Turdus
iliacus) och trädgårdssångare (Sylvia borin).
På basen av ytterligare uppgifter från lokala ornitologer blev det även känt att
planområdet ännu för fyra år sedan hyste ett par av den decimerade
lavskrikan (Perisoreus infaustus), men detta par har nu av allt att döma
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försvunnit. Även den decimerade berguven (Bubo bubo) och tretåig hackspett
(Picoides tridactylus), en art inkluderad i EU:s fågeldirektiv, har observerats
på området under tidigare år (år 2009 & 2004).
Tabell 4. Den uppskattade tätheten av de 32 fågelarter som observerades i
projektområdet i samband med den på området utförda linjetaxeringen. De
mest påträffade arterna, bofinken och lövsångaren har kursiverats.
Art

Täthet
(par/km2)

Min.

Max.

Dominans %

35,1
0,5

137
2

205
3

24,1
0,3

Dubbeltrast
Gransångare

0,3
2,3

1
9

2
13

0,2
1,6

Grå flugsnappare
Grönfink

5,9
0,5

23
2

39
3

4,0
0,3

Grönsiska
Gulsparv

8,5
1,9

33
8

50
11

5,8
1,3

Gök

0,1

0

1

0,1

Järnsparv
Järpe

3,2
1,1

12
4

19
8

2,2
0,8

Koltrast
Kråka

4,4
0,1

17
0

26
1

3,1
0,1

3,7
40,4

14
157

23
236

2,5
27,7

Mindre korsnäbb
Nötskrika

0,9
0,8

3
3

5
5

0,6
0,5

Ringduva
Rosenfink

0,6
0,3

2
1

3
2

0,4
0,2

Rödhake
Rödstjärt

6,3
0,3

25
1

37
2

4,3
0,2

Spillkråka

0,1

0

1

0,1

Svarthätta
Svartmes

3,3
0,7

13
3

20
5

2,3
0,5

Talgoxe
Talltita

2,9
2,5

11
10

18
16

2,0
1,7

Taltrast
Tjäder

2,3
2,8

9
11

12
22

1,6
1,9

Tofsmes
Trädkrypare

5,2
1,0

20
4

35
7

3,6
0,7

Trädpiplärka
Ärtsångare

5,3
2,5

21
10

31
15

3,6
1,7

145,8

569

872

100 %

Bofink
Domherre

Kungsfågel
Lövsångare

Sammanlagt

Ett havsörnsbo har identifierars vid gränsen av projektområdet i nordväst
under en inspektion utförd 30.4.2010 (P. Malinen, FCG Finnish Consulting
group Oy). Boet var till strukturen skör och var inte under inspektionen i bruk.
7.12.2 Flyttfåglar
Fåglar sträckande över projektområdet observerades under vårflyttningen i
april-maj 2010 under nio morgnar. Totalt observerades över 9 000 flyttfåglar
av ca 80 arter. Nio av arterna är enligt den nya rödlistan för utrotningshtade
arter nationellt hotklassificerade (Rassi m.fl. 2010): blå kärrhök, gulärla,
havsörn, ormvråk, pilgrimsfalk, silltrut, stenskvätta, stjärtand och vigg och tio
av dessa är decimerade: fiskgjuse, orre, rödbena, skrattmås, skräntärna,
smålom, småskrake, storskrake, svärta och sädgås. Utöver dessa är tio
observerade fågelarter inkluderade i EU:s fågeldirektivets bilaga: brun
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kärrhök, dvärgmås, fisktärna, grönbena,
spillkråka, sångsvan och vitkindad gås.

storlom,

trana,

silvertärna,

Tabell 5. Antalet observerade vårflyttare sträckande över planområdet våren
2010 under perioden 21.4.–31.5. Arter skrivna med fet stil är hotklassificerade på nationell nivå (Rassi m.fl. 2010).
Art
Bergfink
Björktrast
Blå kärrhök
Bofink

Antal
1

Art
Grönsiska

2

285

Gulärla

1

1

Havstrut

8
19

85

Havsörn

Brun kärrhök

1

Hämpling

Domherre

3

Kaja

Dubbeltrast

Antal

24

Kanadagås

1
56
3

Duvhök

2

Knipa

99

Dvägmås

5

Knölsvan

30

Enkelbeckasin

4

Koltrast

Fiskgjuse

3

Korp

12

4

Fiskmås

1986

Kricka

13

Fisktärna

6

Kråka

40

Fjällvråk

9

Kustpipare

Gluttsnäppa

5

Labb

Grå flugsnappare

1

Ladusvala

Grågås

147

Ljungpipare
Lärkfalk

1
1
15
1

Gråhäger

2

Gråsiska

37

Mindre korsnäbb

1

Gråtrut

62

Morkulla

1

Gräsand

30

Ormvråk

4

Grönbena

29

Orre

1

Pilgrimsfalk

1

32

Grönfink

3

Ringduva

521

Sånglärka

4

Rödbena

5

Sångsvan

42

Rödvingetrast

87

Sädesärla

Silltrut

14

Sädgås

13

Silvertärna

15

Taltrast

21

1

Tofsvipa

14

16

Tornfalk

4

Tornseglare

4

Skogsduva
Skogssnäppa

8

Skrattmås

1492

Skräntärna

5

Trana

Smålom

4

Trädpiplärka

Småskrake

8

Vigg

Sparvhök

6

Vitkindad gås

44

17

Obest. gås

11

1

Obest. vråk

1
14

Spillkråka
Stare
Stenskvätta
Stjärtand

7
18
119

1

8

Obest. fink

Storlom

335

Obest. lom

4

Storskarv

407

Obest. mås

69

Storskrake

381

Obest. småfågel

2008

Storspov

37

Obest. tärna

4

Strandskata

35

Obest. trast

439

Större hackspett
Svärta

3
31
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Majoriteten av de observerade fåglarna (ca 4 000 st) flög på en höjd (under
50 meters höjd) som anses utgöra en lindring risk för kollision med
vindkraftverk. En tredjedel av fåglarna flög på samma höjd som
vindkraftverkens rotor och torn (mellan 50 och 150 meters höjd). Resten av
fåglarna flög antingen på varierande höjd eller på en nivå som inte utgör en
risk för kollissioner.
Tabell 6. Antalet observerade höstflyttare sträckande över planområdet
hösten 2010 under perioden 4.9.–31.10. Arter skrivna med fet stil är
hotklassificerade på nationell nivå (Rassi m.fl. 2010).
Art

Antal

Art

Bergfink

459

Gök

Bivråk

2

Havsörn

16

892

Hämpling

3

Björktrast
Blå kärrhök

Antal
1

4

Hökuggla

1

Blåmes

10

Järnsparv

75

Bofink

77

Kaja

98

Brun kärrhök

2

Knölsvan

Brushane

1

Koltrast

Domherre

239

Dubbeltrast

Korp

1
8
65

14

Kricka

2

Duvhök

4

Kråka

122

Enkelbeckasin

4

Kungsfågel

32

Fiskgjuse

2

Ladusvala

17

Grågås

2

Lärkfalk

3

761

Mindre hackspett

3

43

Mindre korsnäbb

1872

Gråsiska
Gråtrut
Grön-/gråsiska

160

Nötkråka

2

3

Nötskrika

94

Grönsiska

2760

Ormvråk

1

Gulsparv

144

Gulärla

1

Pilfink

Pilgrimsfalk

2

Sävsparv

24

1196

Talgoxe

48

192

Talltita

14

Sidensvans

60

Taltrast

66

Skata

23

Tornfalk

Grönfink

Ringduva
Rödvingetrast

Orre

6

4

Skogsduva

1

Småskrake

14

Trädkrypare

1

Snösparv

12

Trädpiplärka

22

Sparvhök

43

Varfågel

Spillkråka

5

Vitkindad gås

37

19

Ängspiplärka

665

Stare
Stenfalk

Trana

15

794

1

1

Stjärtmes

33

Obest. fink

9961

Storskarv

4

Obest. gås

5

Storskrake

187

Obest. mes

351

54

Obest. mås

15

1

Obest. trast

424

Större hackspett
Större piplärka
Sånglärka

35

Sångsvan

77

Sädesärla

50

Sädgås

320

Obest. vadare

8
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Tidsmässigt inföll toppen för vårflyttningen våren 2010 genast i början av
observationsperioden i slutet av april varvid antalet fåglar observerad per
timme var fyrafaldigt högre än i maj.
Höstflyttningen observerades i september-oktober under tolv dagar. Totalt
räknades över 22 000 flyttande fåglar av ca 70 arter. Enligt den gällande
rödlistan för utrotningshotade arter (Rassi m.fl. 2010) är sju av dessa arter
nationellt hotklassificerade: bivråk, blå kärrhök, brushane, gulärla, havsörn,
ormvråk, pilgrimsfalk och sju har status decimerad (NT): fiskgjuse, orre,
småskrake, snösparv, storskrake, sädgås och ängspiplärka. Ytterligare sju är
inkluderade i EU:s fågeldirektiv (brun kärrhök, hökuggla, trana, spillkråka,
stenfalk, sångsvan och vitkindad gås).
Majoriteten av fåglarna flög på en höjd under 50 meter. Drygt hälften av
höstflyttarna alternerade kraftigt mellan 0 och 150 meters höjd.
7.13 Övrig fauna
Den övriga faunan som förekommer i området är typisk för områden i dessa
breddgrader. I området förkommer däggdjursarter såsom älg, lo, räv,
mårdhund och utter. I MKB:t fästes speciell uppmärksamhet på arter som är
upptagna i EU:s habitatdirektiv. Habitatdirektivets allmänna mål är att uppnå
och upprätthålla ett gynnsamt bevarande för utrotningshotade arter
(Miljöministeriet 2010). Habitatdirektivets arter som påträffats i projekt- och
kraftledningsområdet är olika arters fladdermöss och flygekorre.
Naturen i alternativ ALTA2 och ALTB har inte ännu karterats pga. att
alternativen genererades först efter fältsäsongen. Naturen i dessa alternativ
kommer att karteras i MKB-beskrivingsskedet under våren och början av
sommaren 2011.
7.13.1 Fladdermöss
Alla fladdermusarter i Finland är fridlysta enligt naturskyddslagen.
Fransfladdermusen har i Finland klassats som en mycket hotad art (EN) och
trollfladdermusen som sårbar (VU) (Rödlistade arter i Finland 2010). De finns
även omnämnda i artlistan i bilaga IV (a) till EU:s habitatdirektiv, vilket
medför att deras föröknings- och rastplatser inte får förstöras eller störas
(naturskyddslagen 49§).
Finland anslöt sig till överenskommelsen om Europas fladdermöss
(EUROBATS) år 1999 (Statsfördrag 104/1999). Enligt fördraget skall
medlemsländerna sträva till att bland annat bevara för fladdermössen viktiga
födosöksområden.
Den planerade vindkraftsparkens projektområdet kan som helhet inte anses
vara ett särskilt betydande fladdermusområde. I en fladdermusundersökning
som utfördes av Bathouse Oy i juli-augusti 2010 konstaterades att
förekomsten av fladdermöss i projektområdet var i samma omfattning som på
motsvarande breddgrader i Finland. Inom projektområdet påträffades 4
fladdermusarter; nordisk fladdermus, Brandts/mustasch-fladdermus (räknat
som en art), vattenfladdermus och trollfladdermus. I utredningsområdets
närhet observerades till och med mera fladdermöss än inom området.
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Figur 38. En fast fladdermusdetektor som placerats i en björk i Ängsnäsets
område under en fladdermuskartering som utfördes i juli-augusti 2010.
7.13.2 Flygekorre
Flygekorren (Pteromys volans) förekommer i huvudsak i södra och mellersta
Finland. Utbredningsområdets norra gräns går i Uleåborg-Kuusamotrakten.
Exakta uppgifter om antalet individer finns inte. Enligt en undersökning
publicerad år 2006 finns det 143 000 flygekorrhonor i Finland (Hanski 2006).
Enligt Sulkava m.fl. (2008) ligger det verkliga antalet närmare 50 000.
Även uppgifterna om flygekorrens levnadssätt är bristfälliga. Flygekorrar rör
sig utanför boet vanligen i skymningen på kvällen och efternatten. I dag
bygger taxeringen av flygekorre uteslutande på observationer av spillning.
Flygekorrens biotop är grandominerade blandskogar med mångsidig
åldersstruktur och inslag av stora aspar.
Flygekorren klassificeras i Finland som en sårbar art (VU) som kräver särskilt
skydd och enligt naturvårdslagen är det förbjudet att förstöra och försämra
platser där flygekorren förökar sig och rastar. Lagen ålägger skyldighet att
exempelvis lämna tillräckligt med skog omkring flygekorrens bo.
Flygekorren påträffades inte i projektområdet i en undersökning som utfördes
i augusti 2010. Tidpunkten för undersökningen var dock inte den bästa.
Flygekorre påträffades dock längs kraftledningsalternativ ALTA1. Observationr
av flygekorrexkrementer har gjorts vid den planerade kraftledningskorridoren
i skogsområden i närheten av Hedfolk, Nygård, Mjödträsket och två
observationer gjordes i närheten av Näveråsen.
De övriga kraftledningsalternativen kommer att undersökas närmare under
våren 2011.
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7.14 Skyddsområden och värdufulla områden i avsende på naturens mångfald
Det finns inga skyddsområden inom projektområdet. I närheten, på några
kilometers avstånd förekommer dock några skyddsområden, av vilka den
mest betydande är ett Naturaområde vid namnet Närpes skärgård. Inom
Naturaområdet förekommer ett FINIBA-, strandskydds- och ett antal
naturskyddsområden. FINIBA-områden har enligt BirdLife Finland r.f.
markerats som ett område med speciell betydelse för fåglar.
Strandskyddsprogrammet har grundats för att försäkra ett skydd för värdefull
havs- och sjönaturområden i Finland. Ett fåtal mindre skyddsområden har
betecknats i Österbottens landskapsplan för att trygga naturskyddet i
områden som inte tillhör skyddsprogram på riksnivå.
Skyddsområden och värdefulla områden i avsende på naturens mångfald har
beskrivs i detalj i följande kapitel.
7.14.1 Natura 2000-områden
Europeiska unionen har ställt som mål att stoppa utarmningen av naturens
mångfald inom sitt område. Därför har områden som är viktiga i avsende på
naturens mångflad införlivats i ett nätverk vid namnet Natura 2000. I Natura
2000 nätverket tryggas livsmiljöer och arter som har definierats i EU:s
habitatdirektiv.
Väster om Brännsträskets projektområde, på ca 2 kilometers avstånd finns ett
Naturaområde vid namnet Närpes skärgård. Området omfattar ett skärgårdsoch havsområde med en ytareal på ca 11828 ha. Avsikten med området är
skyddet av värdefulla arter och naturtyper som upptagits i Europeiska
Unionens habitatdirektiv (SCI) och fågelarter i fågeldirektivets bilaga I (SPA).
Närpes Skärgård (Areal: 11828 ha kod: FI0800135, SCI
område)

och SPA -

Habitatdirektivet naturtyper som påträffas i området är:








Boreala skär och holmar av Östersjötyp (4% av områdets areal),
Åmynningar (1%)
Naturliga primärsuccessionsskogar vid landhöjningskust (1%).
Laguner* (0 %)
Boreala strandängar vid Östersjön* (0 %)
Urkalkade permanenta sanddyner med kråkris Empetrum nigrum* (0 %)
Boreala naturskogar* (0 %)
*Prioriserad naturtyp

Fågeldirektivets arter som påträffas i området är :









Jorduggla (Asio flammeus),
Blå kärrhök (Circus cyaneus),
Ängshök (Circus pygargus),
Sångsvan (Cygnus cygnus),
Spillkråka (Dryocopus martius),
Trana (Grus grus),
Salskrake (Mergus albellus),
Brushane (Philomachus pugnax),
 Ljungpipare (Pluvialis apricaria) och
 Grönbena (tringa glarerola).
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Figur 39. Skyddsområden i projektområdets omgivning.
7.14.2 Områden som ingår i strandskyddsprogrammet
Största
delen
av
Naturaområdet
Närpes
Skärgård
ingår
i
strandskyddsprogrammet (RSO100056, 10024 ha). Det grundläggande målet
för strandskyddsprogrammet är att bevara områdena i programmet
obebyggda och i naturtillstånd. Avsikten är att i vårt land skapa ett nätverk av
skyddsområden som representerar den regionala och typspecifika variationen
i vår havs- och sjönatur och tryggar biotoperna för de organismarter som
anpassat sig till vår havs- och sjömiljö.
7.14.3 Skyddsområden som är utmärkta i landskapsplanen
Norr om projektområdet har området i ett hasvområde norr om Grytskäret
och Träskholmsfjärden märkts i Österbottens landskapsplan som viktiga i
avsende på naturens mångfald (luo). Med beteckningen anges viktiga
fågelområden utanför skyddsområden. Beteckningen är informativ och anger
de viktigaste nationellt betydande fågelområdena utanför skyddsområden.
Beteckningen begränsar inte områdets användning för t.ex. jord- eller
skogsbruk. Markanvändningen i området har preciserats med en separat
beteckning för områdesreservering.
Söder om området finns ett område betecknat som ett skyddsområde på
landskapsnivå
(S2).
Med
beteckningen
anges
sådana
värdefulla
skyddsområden på landskapsnivå som inte bildats med stöd av
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naturvårdslagen. Enligt skyddsbestämmelserna skall speciell uppmärksamhet
fästas vid att bevara och trygga områdets naturvärden. På området gäller
bygginskränkning enligt 33 § i markanvändnings- och bygglagen.
Närpes skärgård har i landskapsplanen betecknats som ett område som ingår
i eller föreslagits höra till nätverket Natura 2000. På området gäller
bygginskränkning1) enligt 33 § i markanvändnings- och bygglagen. I
planeringsbestämmelsen anvisas att områdesanvändningen skall planeras så
att naturvärden inte i betydande grad försämras för vilkas skydd området har
införlivats i nätverket Natura 2000.

Figur 40. Skyddsområden som är utmärkta i landskapsplanen.
7.14.4 FINIBA-områden
FINIBA-områdena (Finnish Important Bird Areas) är viktiga fågelområden i
Finland. Områdena har valts ut utifrån kartläggningar som gjorts av Finlands
miljöcentral och BirdLife Finland. FINIBA-projektet är inte ett skyddsprogram,
men största delen av FINIBA-områdena hör till skyddsprogrammet för
fågelvatten eller till förslaget till Natura 2000-nätverket.
På några kilometers avstånd från projektområdet FINIBA-områden vid
namnen Suupohja skärgård och Träskholmsfjärden. Dessa har också märkts
som viktiga områden i avsende på naturens mångfald och fågelområden (luo)
i Österbottens landskapsplan.
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Träskholmsfjärdens område innefattar en en grund havsvik med en areal på
139 ha. Enligt en undersökning utförd 1995-1996 (Bird Life Finland r.f.) har
de mest påträffade viktiga arterna i området varit svanen, bläsand, trana och
skäggmes. Av dessa har bläsanden och tranan varit de mest dominerande
arterna i området.

Figur 41. FINIBA-områden i närheten av projektområdet.
FINIBA-området Suupohja skärgård är ett enormt smalt kluster bestående av
hundratals öar och kobbar längs Suppohja kustrand. Totalt omfattar området
en areal på ca 15800 ha. Till området hör även IBA-området Kristinestads
södra skärgård.
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BESKRIVNING AV BEDÖMNINGSARBETET
I ett förfarande enligt MKB-lagen granskas projektets konsekvenser för
människorna, miljöns kvalitet och tillstånd, markanvändningen och
naturresurserna samt deras samverkan (Figur 41).

Figur 42. Miljökonsekvenser som bedöms enligt MKB-lagen.
De ovan presenterade konsekvenserna på huvudnivå preciseras i samband
med MKB-förfarandet separat för varje projekt. Själva miljökonsekvensen
definieras som ett tillstånd där ett objekt som finns på projektområdet eller
dess närmaste omgivning förändras under byggandet eller driften (=
konsekvens).
De mest centrala miljökonsekvenserna i ett vindkraftsprojekt är typiskt
konsekvenser för fåglar, landskap och människa. De storartade
vindkraftverken kan orsaka hinder för fåglars flygrutter och förorsakar risk för
kollisioner. Vindkraftverken orsakar som sådan dessutom omfattande och
långvariga förändringar i det omgivande landskapet. Människan i
projektområdets omgivning kan uppleva konskevenserna mångsidigt, t.ex.
dels via förändringen av landskapet i sin livsmiljö samt genom de ljudutsläpp
kraftverken orsakar i deras omedelbara omgivning.
De konsekvenser som ska bedömas i MKB-förfarandet har identifierats genom
att utföra en jämförande analys mellan de planerade åtgärder som krävs för
genomförandet av projektet (projektbeskrivning kapitel 4) och de miljöobjekt
(nulägesbeskrivning
kapitel
7)
som
förekommer
i
projektets
konsekvensområde (tabell 7). De konsekvenser som skall bedömas kommer
att
granskas
strax
för
bedömningsarbetet
på
nytt
efter
att
kontaktmyndigheten gett sitt utlåtande om MKB-programmet. Mycket små
eller obetydliga konsekvenser har i detta skede utelämnats och de kommer
inte att tas med i bedömningen under den egentliga MKB-bedömningsskedet.
8.1

Bedömningsmetoder

8.1.1 Karaktäriseringen av en konsekvens och fastställandet av dess betydelse
Konsekvenserna och skillnaderna mellan dem beskrivs i huvudsak i ord, som
åskådliggörs med bilder och tabeller. I anslutning till bedömningen definieras
varje konsekvens med kriterier som utvecklats utifrån IEMA (2004). Enligt
dem definieras egenskaper hos en konsekvens på följande sätt:

SABA Wind Oy Ab
FCG Finnish Consulting Group Oy

Brännsträsk vind
MKB - PROGRAM

55

Tabell 7. Miljökonsekvenser som har identifierats i åtgärdsanalysen i MKBprogramskedet. Om en planerad åtgärd väntas medföra konsekvenser för ett
objekt på projektområdet eller i dess omgivning, har man satt ett kryss i
rutan.

Den sociala och
socioekonomiska
miljön

Den levande
miljön

Den fysiska
miljön

bearbetning av terrängen i
vindkraftsparken och elledningen

byggande av bygg- och
underhållsvägar

bearbetning av terrängen i
vindkraftsparken och elledningen

byggande av bygg- och
underhållsvägar och färjfästet

bearbetning av terrängen i
vindkraftsparken och elledningen

byggande av bygg- och
underhållsvägar och färjfästet

bearbetning av terrängen i
vindkraftsparken och elledningen

buller

I driftskedet

byggande av bygg- och
underhållsvägar

I byggnadsskedet

x

x

x

x

x

x

x

x

x

skugga
luftkvalitet

x

x

x

x

x

x

x

klimat

x

fågelbestånd

x

x

x

x

x

x

x

x

övrig fauna

x

x

x

x

x

x

x

x

vegetation

x

x

x

x

biotoper

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

skyddsområden
välfärd, trivsel och hälsa

x

x

markanvändning

x

x

näringar

x

x

landskap

x

fornlämningar
naturresurser

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Miljökonsekvensernas betydelse bedöms efter att konsekvenserna har
beskrivits bl.a. utifrån de egenskaper som nämns ovan. Betydelsen av en
konsekvens definieras med fyra kategorier:
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Om ett objekt som förändras till följd av projektet kan konstateras vara
särskilt värdefullt eller om objektet är särskilt känsligt för objektet, kan
konsekvensen anses vara betydande (förutsatt att även konsekvensens
storleksklass är betydande). Det är viktigt att observera att fastställandet av
värdet på ett objekt för en konsekvens ofta är en subjektiv process.
8.1.2 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 landskapsskada.
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 dem som bestämmer om det aktuella projektet.
De bedömda konsekvenserna och skillnaderna mellan de olika alternativen
presenteras i en tabell i syfte att göra det lättare att jämföra alternativen.
8.1.3 Begränsning av de granskade områdena
I MKB-programmet har de olika konsekvensområdena blivit uppskattade
utifrån konsekvensernas karaktär (Figur 42). I samband med bedömningen av
detta projekt kan konsekvensområdet variera från cirka 50 meter upp till 30
kilometer (konsekvenser för landskapet). Nedan presenteras de av projektets
konsekvensområden som bedömts i programskedet. Deras omfattning har
bedömts utifrån de olika konsekvensernas karaktäristiska drag. Konsekvenser
som till sina egenskaper inte lämpar sig för begränsning har utelämnats här
(t.ex. konsekvenserna för klimatet).
Konsekvenser av buller granskas för hela den det område dit
bullerstörningarna som starkast i teorin kan antas nå. Enligt de preliminära
bedömningarna når bullret från vindkraftverken i huvudsak högst cirka 2 km
från varje vindkraftverk.
Skuggbildning granskas på ca 2,5 km avstånd dvs. på det område dit
skuggbildningen som kraftigast i teorin kan antas nå.
Konsekvenserna för fåglar bedöms över ett vidsträckt område. Det direkta
konsekvensområdet för flyttfåglar, häckfåglar samt fåglar som äter eller
rastar har en diameter på ca 2 km i hela vindkraftsparkens och de olika
kraftledningsalternativens område och deras omgivning, under beaktande av
de värdefulla fågelområdena i omgivningen.
Konsekvenserna för naturen bedöms i första hand för byggplatserna och
deras närmaste omgivning. Vid granskningen av konsekvenserna beaktas de
värdefulla naturobjekten i omgivningen och de särskiljande dragen hos de i
området eventuellt förekommande hotade arterna eller arterna som kräver
särskilt skydd, samt deras krav på levnadsmiljön.
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Konsekvenserna
för
skyddsområden
bedöms
genom
att
granska
skyddsområdena i närheten av Närpes. Det finns inga skyddsområden på
projektområdet. De närmaste Natura 2000-området vid namnet ”Närpes
skärgård” (FI0800135)
Granskningen av konsekvenserna för landskapet utsträcks till hela det område
där vindkraftsparken i praktiken kan ses med människoögon. Eftersom även
det närliggande havsområdet ingår i konsekvensområdet, innebär detta en
radie på 20–30 km.
Kulturhistoriska objekt granskas separat för varje byggplats. Vid
bedömningen kontrolleras de områden där man eventuellt vidtar
byggnadsåtgärder.
Markanvändningen granskas för konsekvenser som begränsar eller förändrar
markanvändningen på Närpes och i dess närmaste omgivning.

Figur 43. Vindkraftsparkens distanszoner.
Konsekvenserna i anslutning till trafiken inriktas i på de närmaste vägarna
intill den planerade vindkraftsparken samt Strandvägen som fungerar som
huvudväg för transporterna.
Konsekvenser för människan granskas med fokus på permanent bosatta
invånare, fritidsinvånare och människor som använder omgivningen för
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BEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSER
Konsekvenser för den fysiska miljön

9.1.1 Bullereffekter
9.1.1.1 Konsekvensmekanismer
I byggskedet uppstår bullereffekter bland annat av byggarbeten för vägar,
vindkraftverk och elledning. Under projektets driftskede orsakar rotationen av
vindkraftverkens rotorblad aerodynamiskt ljud. Det för vindkraftverket typiska
ljudet (”suset”) uppstår när rotorbladet passerar mastens vinge, då det
aerodynamiska bullret alstrar både en reflektion av ljudet och ett nytt ljud när
luftskiktet mellan rotorbladet och tornet komprimeras. Ett visst ljud orsakas
även av elproduktionssystemets enskilda delar (Di Napoli 2007).
Bullerspridningen i omgivningen är av varierande karaktär och beror bland
annat på vindstyrkan och temperaturen. Bullrets hörbarhet beror till stor del
på nivån på bakgrundsbullret. Bakgrundsbuller orsakas bland annat av
trafiken, vinden (vindens och trädens susning) och vågornas brus i havet.
9.1.1.2 Utgångsdata och metoder
Vid bullerbedömningen under byggtiden granskas buller från olika
arbetsskeden. Utifrån tillgänglig information och tidigare erfarenheter görs en
bedömning av bullernivåerna, deras tidpunkter och varaktighet.
Spridningen och styrkan av vindkraftverkens buller under drift bedöms med
programmet WindPRO som är en nordisk beräkningsmodell för industribuller.
Bullereffekterna modelleras både som ett separat ljudelement och som en del
av områdets övriga ljudlandskap. För bullermodelleringarna används en
vindhastighet på 8 m/s. Resultaten av modelleringen framgår av bullerkartor,
där bullerzonerna i medelljudnivåerna (LAeq) på 35–65 dB visas med 5 dB:s
intervaller.
Bullereffekternas betydelse för människor bedöms genom att de känsliga
objekten i närområdet beaktas, till exempel den fasta bosättningen och
fritidsbosättningen. Modelleringsresultaten jämförs med riktvärdena enligt
statsrådets beslut. Utifrån litteraturen görs dessutom en bedömning av hur
människorna upplever det för vindkraftverken typiska ljudet i sin livsmiljö.
Resultaten av den bedömning som gjorts om bullrets betydelse för faunan
framgår av av de särskilda avsnitten som handlar om konsekvenser för
naturen.
Bullereffekterna bedöms av FCG Finnish Consulting Group Oy:s specialkonstruktör, DI Kenneth Hellman.
Riktvärden för buller
Bullerbekämpningen styrs i Finland av riktvärden för bullernivå enligt
Statsrådets beslut SRb 993/1992. Tabellen 10.1 visar dessa riktvärden
utomhus.
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Tabell 8. Allmänna riktvärden för bullernivåer (SRb 993/1992).
Konsekvensobjekt

Dag

(7−22)

Natt (22−7)

Utomhus
Bostadsområden, rekreationsområden i
tätorter eller i deras omedelbara närhet
och områden avsedda för
vårdinrättningar eller läroanstalter

55 dB

50 dB1) 2)

Fritidsbostadsområden,
campingområden, rekreationsområden
utanför tätorterna och
naturskyddsområden

45 dB

40 dB3) 4)

Bostads-, patient- och inkvarteringsrum

35 dB

30 dB

Undervisnings- och möteslokaliteter

35 dB

-

Affärs- och kontorslokaliteter

45 dB

-

Inomhus

1) I nya områden tillämpas dock riktvärdet 45 dB för bullernivån nattetid.
2) Riktvärdet för nattetid tillämpas dock inte i områden avsedda för läroanstalter.
3) Riktvärdet för nattetid tillämpas inte i sådana naturskyddsområden som under natten inte
allmänt används för vistelse eller naturobservationer.
4) I områden med fritidshus inom tätorterna kan dock riktvärdena för bostadsområden tillämpas.

9.1.1.3 Preliminära resultat från bullermodelleringen
En modell som exkluderar bakgrundsbullret har vid MKB-programskedet
utarbetats för projektets driftskede. Utifrån beräkningsresultaten kan det
konstateras att bullret i alternativ ALT1 är mycket lokalt. Gränsen för buller
på 50 dB på cirka 60 meters avstånd från vindkraftverken (Figur 43). Gränsen
för buller på 35 dB är mindre än 700 meter.
Även i alternativ ALT2 är bullret mycket lokalt. Buller under 50 dB sprider sig
inte längre än cirka 90 meter från vindkraftverken (Figur 44). Gräns för buller
på 35 dB sträcker sig (bl.a. beroende på markytans former) till cirka 900
meters avstånd från kraftverken.
Tabell 9. Verkningsområdena för bullret som orsakas av vindkraftverken.
Buller dB(A) Avstånd från kraftverket på
2 MW (m)

Avstånd från kraftverket
på 3 MW (m)

50

< 60

< 90

45

< 180

< 240

40

< 350

< 480

35

< 700

< 920

Det bör påpekas om att modelleringen kommer att granskas i
konsekvensbeskrvingsskedet. Bl.a. kommer vindkraftsverkens placering att
granskas, samt bullrets effekter på människor och omgivande natur.
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Figur 44. Bullerspridningen i alternativ ALT1. De stadigvarande bostäderna
har märkts ut med röda punkter och fritidsbostäderna med gröna punkter.
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Figur 45. Bullerspridningen i alternativ ALT2. De stadigvarande bostäderna
har märkts ut med röda punkter och fritidsbostäderna med gröna punkter.
9.1.2 Skuggbildning
9.1.2.1 Konsekvensmekanismer
Vindkraftverkets roterande rotorblad bildar rörliga skuggor vid klart väder. På
en enskild observationspunkt upplevs detta som en snabb förändring i det
naturliga ljusets styrka, som ”flimmer”. Vid molnigt väder kommer ljuset inte
tydligt från en punkt och därigenom bildar inte rotorbladet tydliga skuggor.
Förekomsten av flimmer beror förutom på solsken på solens riktning och höjd,
vindens riktning och därigenom på rotorns ställning samt på observationspunktens avstånd till vindkraftverket. På längre avstånd täcker rotorbladet en
så liten del av solen att flimret inte längre kan observeras.
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9.1.2.2 Utgångsdata och metoder
Den skuggbildning som vindkraftsparken ger upphov till bedöms som en
expertbedömning utifrån en modellering med WindPRO-programmet. Vid
modelleringen tar man hänsyn till solens läge i horisonten vid olika tider av
dygnet och året, molnigheten per månad, det vill säga hur mycket solen
skiner när den är ovanför horisonten samt till vindkraftverkens uppskattade
drifttid per år. Vindkraftverkens årliga drifttid beräknas vara 70 procent.
Vid beräkningarna beaktas skuggorna om solen ligger mer än tre grader
ovanför horisonten och som skugga räknas om vingen täcker minst
20 procent av solen. Vid bedömning av skuggbildningen i detta projekt
används den tyska beräkningsmodellen som ingår ingår WindPROprogrammet.
Som ett resultat av modelleringen får man på kartan överskådliga områden
som visar varaktigheten av projektalternativens skuggbildning i timmar per
år. Timzonerna visas med olika färger på kartorna som visar kraftverken och
deras zoner inom det området som konsekvenserna sprider sig på. Utifrån
resultaten görs en bedömning av skuggbildningens betydelse och den
eventuella skada den medför. Vid bedömningen beaktas de känsliga objekt,
som den fasta bebyggelsen och semesterbebyggelsen, som finns i området.
Betydelsen av konsekvensen görs som ett expertbedömning.
Skuggeffekterna av FCG Finnish Consulting Group Oy:s specialkonstruktör, DI
Kenneth Hellman.
Rikt- och gränsvärden
I Finland finns inga allmänna, av myndigheter fastställda specifikationer för
skuggningens maximala varaktighet eller för skuggbildningens bedömningsgrunder.
9.1.2.3 Preliminära resultat från skuggmodelleringen
Enligt den preliminära skuggmodellering som utförts i MKB-programskede
kommer skuggbildningens sträcka sig, om man även räknar med de minsta
konsekvenserna, på några kilometers avstånd från närmaste vindkraftverk.
Enligt modelleringen kommer antalet årliga skuggtimmar vid närmaste
semesterbostäder att vara kring 1-7 h i alternativ ALT1 och maximalt 19 h i
alternativ ALT2.
Modelleringen har utförts så att skogsmrådens skyddande effekt har
exkluderats och är därför ett s.k. konservativt skenarium. Därför kommer
konsevenserna i själva verket att vara klart mindre än vad resulten visar.
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Figur 46. Skuggbildningen från vindkraftverken i alternativ ALT1. De
stadigvarande bostäderna har märkts ut med röda punkter och
fritidsbostäderna med gröna punkter.
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Figur 47. Skuggbildningen från vindkraftverken i alternativ ALT2. De
stadigvarande bostäderna har märkts ut med röda punkter och
fritidsbostäderna med gröna punkter.
9.1.3 Konsekvenser för luftkvaliteten och klimatet
9.1.3.1 Konsekvensmekanismer
Under byggskedet orsakar användandet av fordon och arbetsmaskiner utsläpp
till luften. Byggverksamheten kommer att vara relativt kortvarig och medför
inga betydande emissionsmängder.
Under vindkraftsparkens driftskede orsakas inga direkta emissioner. Indirekta
positiva konsekvenser uppstår däremot då vindkraften ersätter den el som
genereras med fossila bränslen. Då kan produktionsskedets klimatutsläpp till
och med räknas på minussidan. Å andra sidan kan emissioner uppstå då
vindkraftproduktionens ojämnhet behöver regleringskraft som måste
produceras med någon annan energiform.
Under byggtiden påverkar projektet luftkvaliteten även lokalt. Damm kan
spridas i omgivningen i samband med schaktningsarbetena.
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9.1.3.2 Utgångsdata och metoder
Konsekvenserna för den lokala luftkvaliteten under byggskedet bedöms med
hänsyn till trafiktätheten i området på byggarbetsplatsens vägar,
byggtidsplanen, vindförhållandena och de närmaste utsatta objekten.
Projektets utsläpp i atmosfären bedöms som en skillnad mellan vindkraftsparkens energiproduktionskapacitet och den energimängd som produceras
med regleringskraften. Konsekvensen definieras som en ändring i bland annat
mängden svaveldioxid, kväveoxider, koldioxid och partiklar.
Konsekvenserna för luftkvaliteten och klimatet bedöms av FCG Finnish
Consulting Group Oy:s planeringschef, FM Mattias Järvinen.
9.2

Konsekvenser för den levande miljön

9.2.1 Konsekvenser för fåglar
9.2.1.1 Konsekvensmekanismer
Då vindkraftsparken och kraftledningen byggs, orsakas visuella och
bullerrelaterade störningseffekter i det lokala fågelbeståndet (Koistinen 2004).
Samtidigt förändras den yta som konstruktionerna anläggs på vilket leder till
förändringar i de lokala livsmiljöerna.
De mest betydande konsekvenserna för fåglar är huvudsakligen relaterat med
vindkraftsverkens driftskede. Då vindkraftverkens rotorblad är i rörelse
orsakas visuella och bullerrelaterade störningar hos närvistande fåglar. Enligt
undersökningar har födosökande, migrerande och övervintrande fåglar som
dock undvika vindkraftsområdet på grund av störningarna. Det kan även ske
ändringar i fåglarnas typiska flyttrutter om de befinner sig i den omedelbara
närheten av projektområdet. Det bör noteras att den störande konsekvensen
till havs sträcker sig längre ut än på land.
De i projektet byggda konstruktionerna orsakar krockrisk för både flytt- och
häckande fåglar. Enligt erfarenhet kan krockar med vindkraftverkens
rotorblad eller med kraftledningen orsaka skada eller t.o.m. död. Fåglar som
är särskilt känsliga för krockar är tranor, gäss, svanar, stora rovfåglar samt
vatten- och måsfåglar.
9.2.1.2 Utgångsdata och metoder
Både vindkraftsparkens och kraftledningens konsekvenser för fågelbeståndet i
området bedöms på basen av befintlig information som kompletteras med
fältutredningar som utförts i samband med projektet. Utgångsdata samlas
från öppna databaser och genom att man intervjuar experter och intresserade
inom branschen. De viktigaste datakällorna är Suupohjan lintutieteellinen
yhdistys ry. samt miljöstyrningens organismdatabas. När det gäller havsörnen
används det material som man fått via WWF:s havsörnsarbetsgrupp och
satellitlokaliseringssystemet för havsörnar.
Konsekvensebedömningen för fåglar kommer att beakta omfattningen av
projektets konsekvenser för olika fågelarter. I arbetet utnyttjas erfarenheter
av genomförda vindkraftsparker i Finland, Sverige och Danmark (t.ex.
Pettersson 2005, Petersen m.m. 2006, Guillemette m.m. 1998 och PVO
2009). Vid bedömningen av konsekvensernas betydelse beaktas hur värdefull
den utsatta arten är från naturskyddets synvinkel. Vid arbetet tar man därför
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särskild hänsyn till rovfåglar, fridlysta och hotade arter och arter enligt bilaga
I i fågeldirektivet.
Det befintliga utgångsdatat kommer att kompletteras en grundlig utredning
av det häckande fågelbeståndet och flyttfågelbeståndet som utfördes i
projektområdet under våren och hösten 2010 (Patrik Byholm 2010).
Utredningen omfattade både kvantifiering av mängderna sträckande
flyttfåglar under vår- och höststräcket, liksom också inventering och
estimering av storleken av det lokala häckfågelbeståndet.
Beskrivning av den utförda fågelutredningen
I arbetet observerades flyttfågelsträcket både vår och höst samtidigt av två
personer västerut från en punkt på Ledgrundsvägen, som bedömdes vara den
bästa platsen att överblicka det nord-sydliga flog som går över planområdet.
Ävenom de rapporterade siffrorna inte exakt beskriver hela det flyttande
beståndet kan uppgifterna dock anses vara representativa för att beskriva
vilka arter som rör över området, samt i vilka proportioner dessa
förekommer.
Allt som allt uppföljdes vårflyttningen under 45 timmar och 15 minuter
fördelade på 9 dagar under perioden 21.4.-31.5., höstflyttningen under 53
timmar och 30 minuter fördelade på 12 dagar under perioden 4.9.-31.10.
Den lokala häckfågelfaunan inventerades kvantitativt med den sk.
linjetaxeringsmetoden (Koskimies & Väisänen 1991) genom att observera
fåglar längs en linje om sammanlagt 10,6 km (2 separata linjer om 5570 m
respektive 5000 m) under en dag i juni (5.6.). Emedan linjetaxeringsmetoden
explicit är utarbetad för att göra parantalsuppskattningar gällande talrika
arter, gicks området även opportunistiskt igenom under två dagar (18.5. och
8.6.) varvid fåtaligare häckfågelarter eftersöktes metodiskt.
Fältinventeringarna utfördes av den lokala ornitologiska föreningen Suupohjan
lintutieteellinen yhdistys ry.
Konsekvenserna för fågelbeståndet bedöms av FCG Finnish Consulting Group
Oy:s biologer, FM Jari Kärkkäinen och Mattias Järvinen , samt ingenjör Pertti
Malinen. Utredningarna om fågelbeståndet görs i samarbete med Patrik
Byholm och Suupohjan lintutieteellinen yhdistys ry.
9.2.2 Konsekvenser för övrig fauna
9.2.2.1 Konsekvensmekanismer
Både vindkraftsparken och elledningen kräver att markytan bearbetas under
de konstruktioner som skall anläggas. Bearbetningen kan leda till att faunans
livsmiljöer krymper eller t.o.m. försvinner, splittras eller att deras ekologiska
korridorer bryts. Vindkraftverken och den nya elledningen orsakar dessutom
en bestående zon av kanteffekter för de omgivande skogsområdena.
Kanteffekten förändrar de nuvarande naturförhållandena i skogen, vilket leder
till att artsammansättningen förändras.
9.2.2.2 Utgångsdata och metoder
Konsekvenser för fauna bedöms på basen av befintlig information som
kompletterats med fältutredningar som utfördes år 2010 i projekt- och
elledningsområdet
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I samband med ett fältbesök i Augusti 2010 utfördes en kartläggning av
naturförhållanden i vindkraftsområdet och i elledningens korridor. I samband
med terrängbesöken gjordes även allmänna observationer av förekomsten av
övriga djurarter. Dessutom utreddes om området till sina växtförhållanden
eller övriga egenskaper är sådant att vissa djurarter kan förekomma på
området.
En kartläggning av fladdermusbeståndet utfördes i Juli-Oktober år 2010 av
Bathouse Oy på uppdrag av SABA Wind Oy Ab. Inventeringen ägde rum vid
vindkraftverkens anläggningsplatser och i områdena potentiella för
fladdermöss. Fladdermössen observerades med hjälp av både stationärt och
mobilt användbara ljuddetektorer (t.ex. Pettersson D240x, Edirol R-09, samt
AnaBat SD1 CF). En flyttbar AnaBat-detektor användes för att registrera
fladdermöss under en hel natt. Dessa placerades på ställen som uppskattades
vara lämpliga fladdermushabitat.
I konsekvensbedömningen bedöms projektets betydelse för djurens
livsmöjligheter i projektområdet och hur en minskning eller splittring av
livsmiljön påverkar områdets fauna. Fokus kommer att läggas på på hotade
djur och på djur som upptas i bilagorna II och IV till EU:s habitatdirektiv, till
vilka hör arter som gemenskapen anser viktiga och som förutsätter
skyddsåtgärder (Miljöförvaltningen 2010).
Konsekvenserna för faunan bedöms av FCG Finnish Consulting Group Oy:s
biologer, FM Jari Kärkkäinen och Mattias Järvinen. Fladdermusutredningen
görs i samarbete med BatHouse Oy.
9.2.3 Konsekvenser för floran
9.2.3.1 Konsekvensmekanismer
Konsekvenserna för floran uppstår i huvudsak under byggtiden när marken
bearbetas före anläggningen av vindkraftverk, vägnät och elledning. I
praktiken innebär det att livsmiljöerna försvinner, splittras eller att de
ekologiska korridorerna bryts. Vindkraftverken och elledningen utformar även
bestående trädlösa zoner som orsakar kanteffekter i de omgivande
skogsområdena. Kanteffekten orsakar förändring i florans växtförhållandena
(t.ex. ökad ljusmängd, torrare mikroklimat) i skogen, vilket leder till att
artsammansättning förändras i skogsområden som angränsar till de kala
byggområden. Kanteffektens omfattning varierar för floran i regel från några
meters till t.o.m. 10–15 meters avstånd från byggområdets kant.
9.2.3.2 Utgångsdata och metoder
Konsekvenser för flora bedöms på basen av befintlig information som
kompletterats med fältutredningar som utfördes år 2010 i projekt- och
elledningsområdet.
En översiktlig bedömning av faunan och naturtyperna har utförts i
projektområdet i juli 2010 (FCG Finnish Consulting group Oy).
Undersökningen har koncentrerat sig till projektområdet och dess närområde
samt till elledningslinjen. I kartläggningen har man utrett förekomsten av
mökliga värdefulla livsmiljöer, hotade eller andra värdefulla naturtyper i
enlighet med naturskyddslagen (NSL 29 §), skogslagen (SkogsL 10 §) eller
vattenlagen (VattenL 15 a § ja 17 a §) i området.
På basen av materialet utarbetas en naturtypskarta över projektområdet samt
en karta över värdefulla naturtyper i i projekt- och elledningsområdet.
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I konsekvensbedömningen tas ställning till om projektet försämrar bevarandet
av värdefulla vegetations- och naturobjekt i projekt- och kraftledningsområdet eller i närheten av dessa.
Konsekvenserna för floran bedöms av FCG Finnish Consulting Group Oy:s
biologer, FM Jari Kärkkäinen och Mattias Järvinen.
9.2.4 Konsekvenser för skyddsområden
9.2.4.1 Konsekvensmekanismer
Projektområdet och kraftledningen befinner sig inte inom ett skyddsområde
eller i den omedelbara närheten av ett sådant. Av denna anledning har
projektet inga direkta konsekvenser för så kallade fasta objekt, som till
exempel skyddade livsmiljöer.
Eftersom inga fasta skyddade objekt finns i projekt- eller elledningsområdet,
bedöms konsekvenserna av projektet för fåglar som hör till Natura 2000områdenas skyddsgrunder och som förekommer utanför skyddsområdet.
9.2.4.2 Utgångsdata och metoder
Konsekvensbedömningen omfattar de närmaste skyddade objekten (se
avsnitt 6.14 skyddsområden). I bedömningen utreds om projektets
konsekvenser är sådana att de sträcker sig till skyddsområdena och kan
riskera grunderna för skyddet.
I samband med MKB-förfarandet görs en s.k. preliminär Natura-bedömning. I
den preliminära bedömingen utreds om projektet till betydande grad
försämrar de naturvärden på grund av vilka objekten har valts ut till
nätverket av Natura 2000-områden. Natura-området Närpes skärgård (SCI ja
SPA, FI0800135) ligger som närmast på cirka 2 kilometers avstånd från
Brännsträskets projektområde.
Bedömningen görs med hjälp av befintlig information, till exempel Naturadatablanketter och fågelutredningar. Bedömningen utförs i enlighet med
Söderman et. al:s (2003) manual ”Naturutredningar och bedömning av
naturkonsekvenser vid stadsplanering, MKB-förfarande och Natura 2000bedömning”.
Konsekvenserna för skyddsområdena bedöms av FCG Finnish Consulting
Group Oy:s biolog, FM Mattias Järvinen och FM Jari Kärkkäinen.
9.3

Konsekvenser för den sociala och socioekonomiska miljön

9.3.1 Konsekvenser för markanvändning
9.3.1.1 Konsekvensmekanismer
Projektets direkta konsekvenser för markanvändningen baseras på hur
projektet förhindrar, försämrar, möjliggör eller förbättrar den nuvarande eller
planerade markanvändningen. Projektet kan dessutom ha negativa
konsekvenser för markanvändningsformerna i närområdet, till exempel i form
av buller eller landskapseffekter. Projektet i sig skapar ny infrastruktur, bland
annat en bygg- och serviceväg, som resulterar i ny markanvändning.
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9.3.1.2 Utgångsdata och metoder
Konsekvensbedömningen bygger på en expertbedömning utifrån planerna för
markanvändningen.
Konsekvenserna
för
markanvändningen
består
företrädesvis av konsekvenser under drift, eftersom konsekvenserna under
byggtiden inte innebär bestående effekter på markanvändningen.
Utgångsdata utreds genom besök i terrängen samt med hjälp av kartmaterial
och geoinformation. Om den planerade markanvändningen utreds planläggningar på olika nivåer samt andra planer, gällande tillstånd och skyddsområden.
Konsekvenserna för samhällsstrukturen och markanvändningen bedöms
genom att man undersöker projektets lämplighet för den nuvarande
samhällsstrukturen, infrastrukturen samt de planerade markanvändningsformerna i området. Särskild vikt läggs vid de markanvändningsbegränsningar
som vindkraftsparken orsakar inom vindkraftsparksområdet och i dess
närområde. Då granskas framför allt områdets nuvarande markanvändning
för jord- och skogsbruk.
Vid bedömning av konsekvensernas betydelse beaktas om projektet strider
mot andra markanvändningsformer och i vilken utsträckning det finns andra
motsvarande områden tillgängliga i trakten för dessa användningsformer. I
konsekvensbedömningen
för
markanvändningen
beaktas
dessutom
konsekvenserna för landskapet och för utvecklingen av den fasta
bosättningen och fritidsbosättningen inom konsekvensområdet.
Resultatet av bedömningen ges som en verbal expertbedömning som
kompletteras med kartbilder. När det gäller konsekvensernas betydelse
beaktas konsekvensens omfattning och konsekvensens begränsande effekt i
jämförelse med den nuvarande markanvändningen och markanvändningen
enligt markanvändningsplanerna. Ändringen bedöms i förhållande till
markanvändningsändamålet i enlighet med nuvarande markanvändningen och
markanvändningsplanerna.
Konsekvenserna för markanvändningen bedöms av FCG Finnish Consulting
Group Oy:s ingenjör Pertti Malinen.
9.3.2 Konsekvenser för landskap och kulturarv
9.3.2.1 Konsekvensmekanismer
På grund av vindkraftverkens storlek sträcker sig deras visuella effekter under
projektets drift över ett stort område. Den ansenliga storleken av
konstruktionerna kan leda till en konkurrenssituation mellan kraftverket och
de befintliga landskapselementen. Förutom kraftverken ändras landskapets
karaktär även i elledningens omgivning.
Betydelsen av landskapskonsekvensen beror bland annat på inom hur stort
område vindkraftverkens och eledningens konstruktioner dominerar
landskapsbilden eller dess enstaka betydelsefulla element och hur värdefull
eller känslig för byggandet landskapet är. Konsekvensens omfattning beror för
sin del bland annat på antalet kraftverk, landskapsutrymmets egenskaper,
som den skuggeffekt som terrängen, växtligheten och byggnaderna orsakar.
Vindkraftverken kan även utgöra ett hinder. Sett från ett visst håll kan de till
exempel täcka ett kyrktorn eller något annat viktigt landmärke (Weckman,
2006). Hur synliga vindkraftverken är påverkas av kraftverkets utseende
såsom höjd, konstruktionernas storlek samt färg. Tidpunkten för
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observationen, till exempel årstiden, har också betydelse. Den kortvariga
synligheten påverkas av luftens klarhet och ljusförhållandena (Weckman,
2006).
9.3.2.2 Utgångsdata och metoder
Som utgångsmaterial för bedömningen av konsekvenser för landskap används
befintliga utredningar och material om bl.a. landskaps- och planområden, om
områden och objekt som är värda att skyddas. De för hela landet och
regionen värdefulla landskapsområdena har utretts utifrån miljöministeriets
publikation (1992a).
I bedömningsarbetet utnyttjas miljöministeriets publikation ”Vindturbiner och
landskap”. Nuläget i områdets landskap och platser som är betydelsefulla i
landskapshänseende kommer att beskrivas. I bedömningen utreds
vinturbinernas och elledningens placering i relation till det omgivande
landskapet och strukturernas synlighet i fjärrlandskapet bedöms.
Vindkraftverkens synlighet i landskapet bedöms dessutom på basen av
visualitoner och med modelleringsprogrammet ArcGIS-ESRI 3D Analyst©
Extension. Synlighetsanalysen grundar sig på terrängformerna samt på
trädens och byggnadernas höjd. I analysen har skogbevuxna områden getts
en antagen höjd på 20 meter, trädbevuxna myrmarker 15 meter och
byggnader 7 meter.
Visualisationer utförs med WindPro 2.7 Photomontage-modul samt Adobe
Photoshop. I visualisationerna beaktas vindriktning, solstånd, molnighet och
andra inverkande faktorer.

Figur 48. Hur synliga vindkraftverken är beror på var observatören befinner
sig i förhållande till byggnader och andra utsiktshinder.
Vid behov kan området inventeras på fornminnen. I detta fall utreds möjliga
forminnen från vindturbinområden med en fältundersökning. Ifall fornminnen
påträffas, bedöms deras karaktär och omfattning samt betydelse från den
kulturhistoriska synvinkeln.
Konsekvenserna för landskapet och kulturarvet bedöms av FCG Finnish
Consulting Group Oy:s ing. Hans Vadbäck. Visualisationer utförs av ing.
Kenneth Hellman.
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Figur 49. Visualisering av vindkraftsparken sett från Nämpnäsvägen.
9.3.3 Konsekvenser för rekreationsbruk och näringsliv
9.3.3.1 Konsekvensmekanismer
Konsekvenserna för områdets användning för rekreation kan bestå av
ändringar i den invanda markanvändningen och landskapet, av bullerstörningar samt av störande skuggeffekter. Att man bygger på området kan ha
störande inverkan på närområdets invånare, fritidsgäster och andra som rör
sig i närheten. Konsekvenserna kan även vara indirekta bland annat genom
att omgivningen ändras.
Genomförandet av projektet kan begränsa utövandet av näringar i närheten
av vindkraftsparken eller kraftledningen. Konsekvenserna för näringslivet kan
å andra sidan även märkas som nya näringsmöjligheter och sysselsättningseffekter.
9.3.3.2 Utgångsdata och metoder
Projektets konsekvenser för rekreationsbruk utreds under MKB-processen
med hjälp av den respons som man fått från möten med allmänheten, från
invånarenkäten och de utlåtanden som man gett om MKB-programmet. Som
bakgrundsdata för bedömningen samlas de viktigaste uppgifterna om
projektområdets omgivning, som rekreationsområden och turistregioner,
rekreations- och friluftsleder, båthamnar och båtrutter. Som källa för
bedömningen används även uppgifter om övriga konsekvensbedömningar
samt artiklar i regionens tidningar och samtalsforum på nätet.
Preliminärt är projektets viktigaste konsekvenser för rekreationsbruk inriktade
på ändring av landskapet, ändring av närområdets rekreationsmöjligheter,
turism och bland annat båtliv. Dessutom kan upplevelse av buller, skugga och
flimmer samt eventuella upplevda hälsorisker vid kraftlinjerna utgöra en del
av konsekvenserna.
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Bedömningen av konsekvenser för närings liv Bedömningen har gör som en
expertbedömning med hjälp av utförda undersökningar och utredningar samt
tidigare erfarenheter av vindkraftverkens konsekvenser. Som material har
används bl.a. Statistikcentralens kommunportal, där kommunspecifika
statistikuppgifter finns samlade, samt litteratur i ämnet. Dessutom kommer
telefonintervjuer med lokala näringsidkare att utföras vid behov.
Konsekvenserna för rekreationsbruk och näringsliv bedöms av FCG Finnish
Consulting Group Oy:s FM Asta Nupponen.
9.3.4 Konsekvenser för människor
9.3.4.1 Konsekvensmekanismer
Projektets konsekvenser för människornas livsvillkor, trivsel och hälsa kan
bestå av ändringar i den invanda markanvändningen och landskapet, av
bullerstörningar samt av störande skugg- och flimmereffekter. På samma sätt
beaktas de hälsoeffekter som kraftledningen medför vid bedömningen. Att
man bygger på området kan ha störande inverkan på närområdets invånare
och fritidsgäster samt andra som rör sig i närheten. Konsekvenserna kan även
vara indirekta bland annat genom att karaktären av boendemiljön ändras.
9.3.4.2 Utgångsdata och metoder
Projektets konsekvenser för människornas hälsa, livsvillkor och trivsel utreds
under MKB-processen med hjälp av den respons som man fått från möten
med allmänheten, från invånarenkäten och de utlåtanden som getts om MKBprogrammet. Som källmaterial för bedömning av konsekvenserna för
människan samlas de viktigaste uppgifterna om projektområdets omgivning,
bland annat om den fasta bosättningen och fritidsbosättningen, om övriga
objekt, näringar och rekreationsområden som eventuellt kan störas. Som
bakgrundsdata för bedömningen används även övriga konsekvensbedömningar samt artiklar i regionens tidningar och samtalsforum på nätet.
Vid bedömning av konsekvenserna för människor används social- och
hälsoministeriets och STAKES handledningar om ämnet och identifieringslistor.
Preliminärt är projektets viktigaste konsekvenser för människor inriktade på
förändring av landskapet, rekreationsmöjligheter, sysselsättning och näringar.
Dessutom kan upplevelse av buller, skugga och flimmer samt eventuella
upplevda hälsorisker vid kraftlinjerna utgöra en del av konsekvenserna.
Hälsoeffekterna bedöms genom att man jämför de bedömda hälsopåverkande
miljökonsekvenserna med givna riktvärden och nyckeltal. Vid bedömningen
beaktas att även ett värde som är lägre än riktvärdet kan vara störande om
läget förändras på ett avgörande sätt från nuläget. I bedömningen granskas
dessutom möjliga effekter på TV- och datoranvändingen i närområdet av
vindkraftsparken.
Konsekvenserna för människorna bedöms av FCG Finnish Consulting Group
Oy:s FM Asta Nupponen.
10 KONSEKVENSER EFTER VERKSAMHETEN
Konsekvenserna under verksamhetens slut och därefter bedöms under
antagandet att vindkraftverkens konstruktioner rivs och fundamenten och
kablarna lämnas kvar i marken. Vid bedömningen tas ställning bland annat till
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den naturliga miljöns återhämtningsförmåga och områdets användning efter
projektet.
11 BEDÖMNING AV SAMMANTAGNA KONSEKVENSER
Projektets sammantagna konsekvenser bedöms med hänsyn till de aktuella
och de planerade projekten i området i den mån som projekten bedöms ha
sammatagna konsekvenser. De samlade konsekvenserna bedöms huvudsakligen för fågelbeståndets och landskapseffekternas del.
Sammantagna konsekvenser kan orsakas av Brännsträsk vind-projektet
tillsammans
med
de
närliggande
EPV
Vindkraft
Ab:s
planerade
vindkraftsparker i Norrskogen och Finnsätret samt tillsammans med den
Öskata Vind Abs vindkraftsverk ”Öjvind” som är belägen i Öskata.
12 OSÄKERHETSFAKTORER OCH ANTAGANDEN
De tillgängliga miljöuppgifterna och konsekvensbedömningarna är alltid
förknippade med antaganden och generaliseringar. På samma sätt är de
tillgängliga tekniska uppgifterna än så länge preliminära. Dessutom måste
man alltid förutspå konsekvenser. Noggrannheten i befintliga utgångsdata
eller i den information som ska sammanställas varierar.
Även projektets genomförande och planernas framskridande är 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 beskrivningen av miljökonsekvensbedömningen och i särskilda utredningsrapporter.
13 MILJÖRISKBEDÖMNING
I MKB-förfarandet identifieras projektets miljö- och säkerhetsrisker och
eventuella störningar samt bedöms deras sannolikhet och följder. Vid
riskbedömningen bedöms hur störningarnas effekter kan undvikas och
föreslås korrigerande åtgärder.
14 SÄTT ATT MINSKA SKADLIGA KONSEKVENSER
Syftet med miljökonsekvensutredningen och uppgiften för dem som gjort
bedömningen är att föreslå åtgärder för att minska skadliga miljökonsekvenser. Dessa kan bland annat gälla placering av vindkraftverken,
dragning av kraftledningen, vindkraftverkens fundamentteknik och storlek.
15 UPPFÖLJNING AV KONSEKVENSERNA
I miljökonsekvensbeskrivningen görs en preliminär plan för uppföljning av
projektets konsekvenser. Uppföljningsprogrammet görs utifrån bedömda
konsekvenser och deras betydelse. Med hjälp av uppföljningen genereras
information om projektets konsekvenser och det bidrar till att upptäcka
eventuella oförväntade, viktiga skadliga konsekvenser, vilket gör det lättare
att upptäcka korrigerande åtgärder.
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