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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 33 

Tillstånd till åtgärder i anslutning till ett Natura 2000-

område 

ÅLR 2019/6634 

101 S4 

 

Ärendet gäller hantering av naturvärden i samband med byggnation och 

drift av en vindkraftpark i Eckerö Torp. 

 

Beslut 

Beslöts att bevilja ett tillstånd för vägdragning och vindkraftverk i 

närheten av Natura 2000-området FI1400069 Uddhagarna 1 och Norra 

Uddhagarna naturreservat, som innefattar lagskyddade rikkärrsbiotoper 

samt ingår i samma vattensystem som Natura 2000-området FI1400070 

Uddhagarna 2, Södra Uddhagarna naturreservat. 

 

Tillstånd beviljas med följande villkor: 

• Vägdragningen blir på den föreslagna platsen norr om Natura 

2000-området FI1400069 Uddhagarna 1. 

• För att i möjligast mån reducera negativ påverkan på de 

hydrologiska förhållandena i anslutning till och inom de berörda 

Natura 2000-områdena, bör de skyddsåtgärder genomföras som 

beskrivs i ”Principåtgärder med avseende på natur och 

vattenmiljö”, som AFRY har tagit fram. 

• Tillståndet inom Natura 2000-området FI1400069 Uddhagarna 1 

följs upp av sökanden kontinuerligt genom inventeringar och 

uppföljning av utvecklingen av de hydrologiska förhållandena 

och vattenkvaliteten. 

• En skyddszon av växande skog lämnas norr om området ifråga. 

 

Motivering 

Alla planer och projekt som berör och kan ha negativa konsekvenser för 

särskilt skyddsvärda biotoper och områden som är upptagna i Ålands 

Natura 2000-områden bör genomgå miljöbyråns prövning, särskilt de 

som är upptagna som särskilda bevarandeområden (SAC) eller särskilda 

skyddsområden (SPA). Prövningen ingår inte i 

miljökonsekvensbedömningen utan ett skilt tillstånd krävs i fråga om 

åtgärder inom och i nära anslutning till Natura 2000-områden. Natura 
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2000-området FI1400069 Uddhagarna 1 är beläget i direkt anslutning till 

det planerade projektet. Natura 2000-området FI1400070 Uddhagarna 2 

ingår i samma vattensystem och påverkas således av förändringar som 

sker inom det förstnämnda. Både Uddhagarna 1 och Uddhagarna 2 är 

särskilda bevarandeområden (SAC). Naturreservaten Norra och Södra 

Uddhagar innefattar delar av det aktuella området. Norr om den tilltänkta 

vägdragningen finns ytterligare skyddade våtmarksbiotoper som ingår i 

samma hydrologiska system. Således är det nödvändigt att arbetet med 

vägdragningen och andra åtgärder som sker i närheten av Natura 2000-

områden, utförs på ett sådant sätt att en negativ påverkan på dessa 

förhindras samt att biotoper och arter inom dessa bevaras livskraftiga och 

att deras vidareutveckling gynnas. 

 

Miljöbyrån har fört en dialog med Vind AX, som i sin tur har anlitat 

AFRY för att ta fram lämpliga åtgärder för att förhindra skadliga 

ändringar i vattenflödet. Statusen för Natura 2000-området Uddhagarna 1 

behöver följas upp kontinuerligt både gällande biotoper och arter samt 

vattenkvalitet och hydrologiskt tillstånd. Miljöbyrån har granskat de 

principåtgärder som AFRY har tagit fram och anser att tillstånd kan 

beviljas om principåtgärder och uppföljningskrav uppfylls samt att en 

skyddsremsa av växande skog lämnas mot Natura 2000-området. 

Satsningar i vindkraft kan anses vara viktiga ur samhällssynvinkel men 

även då är det viktigt att skada undviks inom Natura 2000-områden och i 

de lagskyddade biotoperna i anslutning till dem.  

 

Övrigt 

Ett meddelande om detta tillstånd kommer att skickas till den Europeiska 

kommissionen, då ett sådant förutsätts i ärenden som detta. 

 

Avgift 

En avgift 100 euro uppbärs skilt för tillståndet enligt Ålands 

landskapsregerings beslut (2020:47) om avgifter för prestationer vid 

landskapsregeringens allmänna förvaltning. 

 

Tillämpade lagrum 

Landskapslagen (1998:812) om naturvård 1,2, 2a, 9, 16, 17 24a och 24b 

§, Ålands landskapsstyrelses beslut 2003:22 om inrättande av Norra 

Uddhagarna naturreservat i Eckerö kommun. 

 

Bilaga 

Besvärsanvisning 

 

För kännedom 

Ålands polismyndighet, registratur.aland@polis.fi 

Skogsbruksbyrån, härst. 

Mikael Wennström, härst. 

ÅMHM,  kansliet@amhm.ax 

Peter Borenius, Marbyvägen 222, 22270 Eckerö 

Ann-Charlotte Olander, Torpvägen 350, 22270 Eckerö 

Leif Karlsson, Skeppsviksvägen 26, 22270 Eckerö 

Leif Nordlund leif.nordlund@vind.ax  

Henrik Lindqvist, henrik@allwinds.ax  
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