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Sammanfattning 

Vindkraften är en snabbt växande energikälla i Sverige och hjälper till att uppnå det uppsatta 

målet att 50 % av den slutgiltiga energianvändningen ska vara från förnybar energi 2020. Den 

snabbt expanderande vindkraften kräver en god planering då en ändring av 

markanvändningen sker. I denna rapport synliggörs och diskuteras konflikten mellan 

vindkraftsetablering och skyddad natur i fjällområden med hjälp av en litteraturstudie, GIS-

analys och intervjuer. Som exempel används Västerbottens och Jämtlands län. Även 

vindkraftsplaneringens framtid tas upp och diskuteras. Vindkraftsetablering för med sig en 

viss miljöpåverkan såsom buller, visuella intryck samt risk för kollisioner med vissa fågelarter 

och fladdermöss. En stor påverkan är också den nya infrastrukturen som kan behövas vid 

uppförande av ett vindkraftverk. En konflikt som kan uppstå vid etablering är då mellan 

vindkraft och skyddad natur som naturreservat och Natura 2000, dvs. två intressen som 

konkurrerar om samma mark. Synen på etablering i skyddad natur i länens kommuners 

vindkraftsplaner är negativ och ingenting pekar på att detta kommer att ändras i framtiden. 

Det som kan ses vid undersökningar med hjälp av GIS-analys är att konflikter mellan 

riksintressen för vindbruk och skyddad natur finns i båda länen, främst upp mot fjällområdena 

där mest skyddad natur finns. Trots denna konflikt och att det är möjligt att etablera vindkraft 

i Natura 2000-områden, beroende på vad som avses att skyddas, kommer en ökning av 

etablering i skyddad natur troligen inte ske. Detta beror främst på det starka skydd som Natura 

2000, naturreservat, riksintresse för obrutna fjäll etc. har i lagstiftningen. Något som dessutom 

uppmärksammats i studien är vissa brister i planeringen och att kommunernas 

vindkraftsplaner varierar i kvalitet och kvantitet. Det finns därför ett behov av distinkta regler 

och riktlinjer för att få planerna mer enhetliga och tydliga. 

 

 

  



 
 

Abstract 

Wind power is a fast growing energy source in Sweden and will help to accomplish the goal 

that 50 % of the final energy consumption should come from renewable energy sources by 

2020. The fast expanding wind power requires good comprehensive planning because of the 

imposed changes in land use and environmental impacts. This report aims to make visible and 

to discuss the conflicts between wind power establishment and protected nature in mountain 

areas with the help of a literature study, GIS-analysis and interviews. As examples 

Västerbotten and Jämtland County were used. The future of wind power establishment 

planning will also be discussed. The establishment of wind power has certain environmental 

impacts, for example noise, visual appearance and the risk that collision with certain bird 

species and bats may occur. Furthermore, one of the major impacts comes from the new 

infrastructure that is needed when constructing a wind power plant. A conflict that can arise is 

the one between wind power and protected nature like nature reserves and Natura 2000, i.e. 

two interests that compete over the same land. The attitude towards establishment in protected 

nature in the counties’ municipalities’ wind power plans are negative and it does not seem that 

this will change in the future. One issue that could be seen while reviewing the GIS-derived 

maps was that the conflict between the national interest for wind power and protected nature 

areas can be found in both counties, foremost in the mountain area where most of the 

protected areas are found. Despite this conflict and the fact that it is possible to establish wind 

power in Natura 2000 areas, depending on what the purpose is for protecting it, an increase of 

establishment in protected nature areas will probably not happen. This depends on the strong 

protection that Natura 2000, nature reserves, the national interest area for unexplored 

mountains, etc. has in the legislation. Another issue that was observed in the study was that 

some flaws in the wind power plans could be found, as the municipalities’ plans varied in 

quality and quantity. Distinct rules and guide-lines should be set up for the plans to become 

more uniform and clear. 
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1. Introduktion 

Världen står idag inför en stor uppgift att stoppa klimatförändringar av varierande slag för att 

skapa en hållbar utveckling nu och i framtiden. En av de åtgärder som måste genomföras är en 

omställning av energianvändningen för att minska koldioxidutsläppen. Koldioxidutsläpp 

bidrar till en ökad global uppvärmning och dagens moderna samhällen är ofta 

koldioxidberoende. Det kommer således krävas en omställning till en mer förnyelsebar och 

effektiv energianvändning. En utav de förnyelsebara energikällor som redan idag finns 

runtom i världen är vindkraft. 
 
I Sverige är vindkraften en snabbt växande förnyelsebar energikälla. Mellan åren 2008-2011 

ökade elproduktionen från vindkraft med 209 % och stod 2011 för 4,2 % av den totala 

nettoproduktionen av el (Lublin et al., 2012). Satsningen på vindkraft går hand i hand med det 

mål som Sveriges riksdag har satt upp angående förnyelsebar energi. Det nationella målet 

säger att andelen förnybar energi av den slutgiltiga energianvändningen ska uppgå till 50 % år 

2020 (Regeringskansliet/Näringsdepartementet, 2010). En utbyggnad av vindkraften innebär 

förändrad markanvändning vars konsekvenser är viktiga att utreda innan verken uppförs och 

helst redan i planeringsstadiet. I fjällområden är bevarande av natur viktig, framförallt obrutet 

fjäll är utpekat att vara av stort intresse att bevara. I fjällkommunerna finns även mycket 

annan skyddad natur som Natura 2000 och naturreservat. Rennäringen är en annan 

betydelsefull del av fjällandskapet som bör få fortleva. Ett av Sveriges 16 miljömål är 

”Storslagen fjällmiljö” och i detta mål tas bland annat vikten av rennäring, begränsat buller 

och exploatering upp (Naturvårdsverket, 2012a). 
 
De olika typer av mål som Sverige har satt upp kan eventuellt i framtiden komma i konflikt 

med varandra. Då det planeras alltmer för vindkraft utsätts naturvärden och andra intressen 

för påfrestningar. Det är då viktigt att ha en tydlig planering. Energimyndigheten är ansvarig 

för att peka ut riksintressen för vindbruk, vilket har gjorts sedan 2004. Det pågår just nu en 

revidering av riksintressena för vindbruk. Arbetet med denna har pågått under 2011-2012 och 

förväntas vara klart under 2013. Kommunerna är sedan ansvariga för att utreda och tillgodose 

de utpekade riksintressena i sin vindkraftsplanering och översiktsplan. Till hjälp i planeringen 

finns föreskrifter från Boverket och det fanns mellan åren 2007-2010 ett finansiellt stöd från 

staten för kommunal vindkraftsplanering. I planeringen måste hänsyn tas till andra 

riksintressen, vilket kan skapa konflikter mellan olika riksintressen. Vindkraften är en 

förnyelsebar “grön” energikälla som i vissa fall kan komma att ställas mot 

naturskyddsområden, kulturminnesmiljöer, etc. Konflikter uppstår därigenom mellan två 

intressen, hållbar energiutveckling och bevarande av natur. Konflikten skulle kunna kallas 

“green against green” då intentionerna i sig båda strävar mot en hållbar utveckling och berör 

användning av samma mark, men ändå kan vara svåra att förena. 
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2. Syfte 

Syftet med denna rapport var att synliggöra och diskutera konflikter mellan 

vindkraftsplanering och skyddade naturområden i Västerbottens och Jämtlands län. I studien 

undersöktes och diskuterades även vindkraftsplanering och dennas framtida utveckling. Detta 

analyserades med hjälp av GIS för att få fram illustrerande kartor, samt med hjälp av 

intervjuer och en litteraturstudie. Frågor som ställdes och diskuterades var; hur ska Sverige 

planera vindkraft inför framtiden?; kommer vi att komma till en punkt där naturvårdens 

intressen till viss del måste ge vika eller går det att finna kompromisser? 
 

2.1 Mål: 
Målen för studien var att: 

* Redogöra för vindkraftsplanering i Sverige. 
* Identifiera och illustrera konflikter mellan olika intressen vid vindkraftsplanering. 

* Sammanställa parametrar använda vid vindkraftsplanering i två läns kommuner. 
* Diskutera lösningar på identifierade konflikter och vindkraftens framtida utveckling. 

* Diskutera hur planeringen kan förbättras. 

 

2.2 Avgränsning: 
Vindkraft är ett brett ämne och ett flertal rapporter har skrivits inom området. En avgränsning 

av denna studie har därför gjorts. Rapporten behandlar endast landbaserade vindkraftverk. De 

studerade länen valdes utifrån kriteriet att fjällområden skulle återfinnas i dem. Avgränsning 

gjordes sedan så att fokus ligger på påverkan på skyddad natur, då stora sådana områden 

återfinns i fjällområden. Rapporten kommer således inte att behandla vindkraftens påverkan 

på människor, kulturlandskap, rekreationsvärden, rennäring, m.m. Påverkan på dessa 

uppmärksammas ofta i rapporter om vindkraft. Avgränsningen gjordes för att begränsa arbetet 

som blivit alltför omfattande om hänsyn tagits till all påverkan. 

 

3. Metod 

Som underlag för rapporten gjordes en litteraturstudie och intervjuer. Ett geografiskt- 

informationssystem (GIS) användes för att illustrera konflikter i kartform och därigenom ge 

en bättre förståelse och översikt över de studerade områdena.  

 
Först samlades alla vindkraftsplaner och tillägg till översiktsplaner för vindbruk in från de 

studerade länen Västerbottens och Jämtlands kommuner. Vindkraftsplanerna fanns 

tillgängliga på respektive kommuns hemsida förutom en av kommunerna som ej hade en 

färdig plan, vilket var Skellefteå kommun. Där pågick dock arbetet med en plan och enligt 

kommunens planarkitekt och projektledare för vindkraftsplanen har arbetet kommit långt 

(Hagenbjörk, pers. komm). Information om arbetet erhölls genom denna informant och 

användes för Skellefteå kommun. 

 
Alla planer samlades in och lästes igenom för att identifiera de parametrar som använts vid 

framtagandet av lämpliga vindkraftsområden. Med parameter menas här en begränsning som 
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kommunen angivit och som inverkat vid utpekandet av lämpliga vindkraftsområden. För att 

begränsa arbetet valdes sedan parametrar ut som berör naturområden såsom hänsyn till Natura 

2000, naturreservat och dylikt. 
 

Planerna följer ingen enhetlig mall utan skiljer sig till viss del åt. I en del planer spaltas 

använda kriterier upp och i andra har dessa tagits ut från flytande text. Vilka parametrar 

respektive kommun har tagit hänsyn till i sin plan summerades i två tabeller, en för varje län. 

Även kommunernas ställningstaganden till vindkraft (positiv eller negativ), hur stor area som 

utpekats och om dessa ansågs vara lämpliga eller olämpliga togs ut ur planerna. 

 
Parallellt med arbetet med summering av parametrarna gjordes en litteraturstudie och ett antal 

intervjuer. Den litteratur som främst användes kommer från myndigheter och mycket har 

hittats via webbplatserna Vindlov (Energimyndigheten, 2013) och Vindval (Naturvårdsverket, 

2013a). På Vindlov.se finns information om tillståndsfrågor och viss GIS-data. Webbplatsen 

är ett samarbete mellan 20 offentliga myndigheter och organisationer under samordning av 

Energimyndigheten. På Vindval.se finns forskning om vindkraftens påverkan på miljö, 

människa och natur. Bakom detta kunskapsprogram ligger ett samarbete mellan 

Naturvårdsverket och Energimyndigheten. 

 
Intervjuer gjordes med Lennart Söder, professor i Elektriska energisystem vid KTH, Matilda 

Schön som arbetar på Energimyndigheten på tillväxtavdelningen under vindenheten med 

vindkraft och med Claes-Göran Sundberg, chefsrådman vid Mark- och Miljödomstolen. 

Intervjuerna i sin helhet finns tillgängliga på ljudfil. 
 
Efter summeringen av använda parametrar skapades kartor med hjälp av GIS-analys. Kartorna 

skapades för att illustrera det undersökta området och för att identifiera områden där 

eventuella rumsliga konflikter mellan vindkraft och skyddade naturområden kan tänkas 

uppstå. Slutligen analyserades resultaten. I slutet av rapporten diskuteras dels huruvida 

skyddad natur och vindkraftverk kan komma att samexistera i framtiden och hur olika 

intressenter ställer sig till detta samt om ny teknik kan vara en del av lösningen. Själva 

vindkraftsplaneringen i Sverige studerades också för att kunna diskutera hur planeringen 

fungerar idag och vad som skulle kunna underlätta vindkraftsutbyggnad i framtiden. 

 

3.1 Kartor 
Till hjälp för att skapa kartor användes GIS-programmet ArcGIS (ESRI 2008).  

GIS-data relaterade till olika intressen analyserades med överlagringsteknik och 

visualiserades för att illustrera potentiella synergier och konflikter. GIS-data som användes 

var data om kommungränser (Lantmäteriet, 2012), data om länsgränser (Lantmäteriet, 2012), 

data om kommunernas vindkraftsplaner (Boverket, 2013), data om nationalpark 

(Länsstyrelsen, 2013), data om Natura 2000 (Länsstyrelsen, 2013), data om naturreservat 

(Länsstyrelsen, 2013), data om riksintresse för vindkraft 2011 och 2013 (Energimyndigheten, 

2013) samt data om riksintresse för naturvård (Länsstyrelsen, 2013). 
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4. Vindbruk och planering i Sverige 
 
Nedan följer en översikt över vindkraftsplanering och hur denna ser ut i Sverige idag utifrån 

en litteraturstudie och intervjuer. Olika klasser av skyddad natur, tekniska förutsättningar för 

vindkraft och modeller av vindkraftverk presenteras även för att ge läsare en inblick i ämnet. 
 

4.1 Riksintresse för vindbruk 
De riksintressen för vindbruk som Energimyndigheten pekade ut 2008 baserades på den 

vindkartering som gjordes 2007. Det kriterium som betraktades som det viktigaste var 

vindstyrkan. Medelvinden i området skulle vara lägst 6,5 m/s på 71 m höjd över 

nollplansförskjutningen. Fem undantagna områden pekades även ut; 

nationalpark/nationalstadspark, obrutet fjäll, bebyggelse med ett skyddsavstånd på 400 m, 

områden med större vattendjup än 30 m samt ytor under 3 km
2
 (Energimyndigheten, 2008). 

 
Det pågår en revidering utav riksintressen för vindbruk och remisstiden för dessa har precis 

avslutats och bearbetning påbörjats. En huvudsaklig anledning till revideringen är den nya, 

mer detaljerade vindkartering som genomfördes 2011 (Schön, pers. komm. 2013). Kriterierna 

för utpekande av lämpliga områden ändrades till viss del jämfört med tidigare och beror på 

om vindkraftverken sätts upp på land eller hav. På land gäller följande kriterier för utpekade 

riksintressen för vindbruk 2012; mer än 7,2 m/s i årsmedelvind på 100 m höjd ovan mark, 

minst 5 km
2
 stort område, 800 m avstånd till bebyggelse och högst 15 km till region-och/eller 

stamnät. Undantagna områden är även identifierade och dessa är; riksintresse obruten kust, 

riksintresse obrutet fjäll samt nationalparker (Energimyndigheten, 2012a). 

 
Att ett område är utpekat som riksintresse för vindbruk innebär inte per automatik att 

vindkraft kommer etableras där, menar Matilda Schön i vår intervju (Schön, 2013). Det är 

först vid tillståndsprocessen, då tillstånd om etablering av vindkraftverk söks, som 

riksintresset ställs mot andra riksintressen. Områden av riksintresse för vindbruk ska vara 

vägledande och ej bestämmande (Lublin et al., 2011). 
 

 

4.2 Vindkraftsplanering i kommuner 
Varje kommun har skyldighet att upprätta en översiktsplan för hela kommunens yta över hur 

mark och vatten i kommunen ska användas. Till denna görs sedan speciella planer som tillägg 

till översiktsplanen, vilket gör det enkelt att uppdatera översiktsplanen utan att behöva göra 

om hela planen. En av de mest vanligt förekommande tilläggen är den vindkraftsplan som 

utreder utpekade riksintressen för vindbruk och var lämplig placering av vindkraftverk finns 

(Boverket, n.d).  

 

Det är kommunernas ansvar att se över de riksintressen för vindbruk som pekas ut i respektive 

kommun, detta görs i vindkraftsplanen. Kommunerna kan även i denna peka ut andra 

lämpliga områden än just de av Energimyndigheten utpekade riksintressena. Länsstyrelserna 

är sedan de som ser till att riksintressen för vindbruk tas upp i kommunernas planering.  

Kommuner har olika dokument från Boverket till sin hjälp vid vindkraftsplaneringen. 

Kommunerna väljer själva ut parametrar som de anser lämpliga att ta hänsyn till, vilket är 

sådana områden/konsekvenser som ska undvikas. Detta gör att olika kommuners 
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vindkraftsplaner ser olika ut. En annan faktor som påverkar planeringen är även kommunens 

och invånarnas inställning till vindkraft. I planeringen ska samråd hållas vilket gör att alla 

berörda får en chans att yttra sina åsikter, detta för att försöka ta hänsyn till såväl nationella 

som lokala intressen.  

Det finns inga tydliga riktlinjer för hur vindkraftsplaner ska se ut, vilket kan antas ha bidragit 

till att kvalité och upplägg på planerna varierade. Då kommunerna själva bestämmer hur 

planen ska utformas och efter vilka kriterier lämpliga eller olämpliga områden för vindkraft 

ska pekas ut kan det i vissa fall vara svårt att jämföra till och med grannkommuner. Detta 

dilemma visas i en rapport som utgjorde ett steg för att utvärdera det stöd för 

vindkraftsplanering som kommuner har kunnat söka från Boverket (Mårtensson et al., 2012). I 

rapporten såg författarna över vindkraftsplaneringen i Sverige med underlag från intervjuer 

från vindkraftsbranschen, miljöprövningsdelegationer och kommuner. I de enkäter som 

användes ställdes frågor om översiktsplaner, riksintressen, kvalitet på planering, etc. 

Slutsatserna pekade på ett antal intressanta brister utifrån olika perspektiv och intressen, så 

som varierande nivå och kvalitet på vindkraftsplanerna och arbetet med dessa. Det framkom 

även att planerna är till nytta men utpekade riksintressen, hur de pekas ut och användningen i 

planerna ifrågasätts. Även Energimyndigheten identifierade brister i vindkraftsplaneringen i 

ett yttrande till Boverket (Energimyndigheten, 2012b). Problemet med oenhetliga planer och 

varierande kvalitet har identifierats även av dem. Exempel på hur planeringen brister är dåligt 

beskrivna avvägningar och avsaknad av mall. 

 

 

4.3 Jämtlands och Västerbottens län 
Det studerade området är Jämtlands respektive Västerbottens län som illustreras i figur 1 och 

2. 

 
. 

 
Figur 1. De två länen (©Lantmäteriet [i2012/920]). 
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Figur 2. De två länens kommuner (©Lantmäteriet [i2012/920]). 

I statistik från rapporten “Vindkraftstatistik 2011” över installerad effekt i Sveriges län ligger 

Västerbotten och Jämtland på tredje respektive fjärde plats (Lublin et al., 2011). I samma 

rapport finns statistik över den installerade effekten i länet de senaste åren, vilken visar en stor 

ökning mellan 2009-2010. År 2009 var den installerade effekten under året 38 000 kW i 

Jämtland och 23 499 kW i Västerbotten. Installerad effekt under 2010 visade en markant 

ökning, 111 400 kW i Jämtland och 89 800 kW i Västerbotten. År 2011 fortsatte den 

installerade effekten att öka i Västerbotten (133 085 kW) medan den gick tillbaka i Jämtland 

(34 075 kW). 

 
Västerbottens län är Sveriges näst största län som sträcker sig från kusten till Norges gräns. 

Länet täcker en åttondel av Sveriges yta och har i och med sin stora yta ett varierande 

landskap, från sandig kust till höga fjällområden (Länsstyrelsen Västerbotten, n.d). 

Västerbottens län utgörs av 15 kommuner, dessa är; Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, 

Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storuman, Umeå, Vilhelmina, Vindeln, 

Vännäs och Åsele.  

 
Jämtlands län ligger söder om Västerbottens läns västra del vid gränsen till Norge. Länet 

utgör 12 % av Sveriges totala yta (Regionfakta, n.d.). Länet utgörs av åtta kommuner, dessa 

är; Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund. 
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4.4 Skyddade naturområden 
Det finns i Sverige olika typer av natur som anses vara av värde att bevara och skydda. 

Genom lagstiftning och förordningar klassas dessa områden in och skyddas på varierande vis. 

Här nedan presenteras ett urval av de viktigaste av dessa. 

4.4.1 Nationalparker 

I Sverige har nationalparker funnits sedan 1909 då en lagstiftning om bildande av dessa trädde 

i kraft. Tanken var att bevara orörd natur för samtida och kommande generationer 

(Naturvårdsverket, 2012b). 

 

Nationalparker är skyddade av lagstiftning. I Miljöbalkens 7 kap. 2 § och 3 § står det skrivet 

om nationalparker och vad som gäller där. Nationalparker är mark- eller vattenområden som 

tillhör staten och som av riksdag och regering har beslutats bli nationalpark för att bevara 

området. Området är större, sammanhängande och av viss landskapstyp. Hur nationalparken 

ska vårdas och förvaltas meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen har bestämt. 

Det är således regering och riksdag som beslutar om nationalparker. Detta gör att 

nationalparker har det kraftfullaste skyddet av de områden som skyddas av Miljöbalken och 

har därmed det högsta skydd ett naturområde kan ha. 

4.4.2 Naturreservat 
Precis som nationalparker skyddas även naturreservat av Miljöbalken. Naturreservat är den 

vanligaste typen av enligt Miljöbalken skyddade områden. Av den av Miljöbalken skyddade 

natur som finns i Sverige står naturreservat för 85 % och av de svenska naturreservatens areal 

är cirka 75 % belägna i fjällvärlden (Naturvårdsverket, 2006). 

I Miljöbalken 7 kap. 4 §, 5 §, 6 §, 7 § och 8 § beskrivs naturreservat. Det är sådana områden 

som skyddas med syftet att bevara den biologiska mångfalden och naturvärden eller för att 

tillgodose friluftslivet. 

Efter samråd med berörda parter är det länsstyrelser och kommuner som beslutar om att bilda 

naturreservat. Till skillnad från nationalparker kan områdena vara både små och stora. 

Marken i naturreservaten kan vara såväl offentlig som privat ägd (Naturvårdsverket, 2009). 

 
4.4.3 Riksintresse för naturvård 
Ansvaret för att peka ut riksintressen för naturvård ligger hos Naturvårdsverket. Dessa 

områden anses ur nationell synpunkt vara mycket värdefulla och bör ej exploateras. 

Naturvårdsverket har satt upp kriterier för hur dessa områden ska väljas. Områden av särskild 

betydelse är till exempel områden med stor biologisk mångfald, områden där hotade eller 

sårbara arter finns och områden som är ostörda. 

 
Att ett område pekas ut som riksintresse i Miljöbalken betyder dock inte automatiskt att 

området ska användas i detta syfte. Samma område kan ha utpekats som riksintresse med ett 

annat mål. Ett områdes slutliga användning avgörs först i en juridiskt bindande plan eller 

tillståndsprövning. Motstående riksintressen kan därmed vägas mot varandra men även 

samverka (Naturvårdsverket, 2005). 

 
I Miljöbalken står vissa specifika större områden med i lagtexten om riksintressen, samt 

Natura 2000-områden. För Västerbotten och Jämtlands län står följande områden med i 

Miljöbalken som riksintressen: Sylarna-Helags, Skäckerfjällen, Hotagsfjällen, Frostviken-
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Borgafjällen, Marsfjällen-Vardofjällen, Artfjället, Tärna-Vindelfjällen. Dessa har angivits 

som riksintressen för sina obrutna fjällområden (Miljöbalken). 

4.4.4 Natura 2000 

Natura 2000 är ett nätverk inom EU som skapades för att långsiktigt skydda värdefulla 

livsmiljöer och arter. Utifrån fågel- och habitatdirektiven har medlemsstaterna valt ut 

områden de anser vara av vikt att bevara. Medlemsländerna har sedan ett ansvar att se till att 

utpekade områden skyddas och bevaras (European Commission, 2013). 

 
Områden klassade som Natura 2000 kan även vara naturreservat men är inte nödvändigtvis 

det. För etablering av projekt i Natura 2000, eller i närheten, som väntas ge miljöpåverkan 

krävs särskilt tillstånd. Vad som gäller för tillståndsansökan finns att läsa om i Miljöbalken 

kap. 7 § 28a-29. Natura 2000 är sedan juli 2001 klassat som riksintresse vilket gör att det bör 

vägas mot andra intressen vid en bedömning. Beroende på om ett projekt kan anses ha 

miljöpåverkan eller ej hör ihop med vad som ska skyddas. En etablering trots påverkan kan 

endast ske med regeringens tillåtelse och ibland även efter samråd med Europeiska 

kommissionen (Naturvårdsverket, 2013b). 

 

4.5 Påverkan på natur 
Den påverkan på natur från vindkraftverk som framkommit orsakas av buller och 

skuggbildning, risk för kollision för vissa fågelarter och fladdermöss samt av påverkan vid 

byggandet av verket (Boverket, 2009; Vindval, 2012). Hur det sistnämnda påverkar växter 

och djur är oklart men forskningen hittills pekar på att påverkan är begränsad (Boverket, 

2009). Istället tycks det enligt denna rapport framförallt vara de nya vägar som anläggs för att 

kunna frakta verkets delar till platsen och för att kunna sköta underhållet som står för en större 

naturpåverkan. I vissa områden finns befintliga vägar men inte överallt. Saknas vägar 

försvåras transporten och det är större risk för miljöpåverkan. Det är därför viktigt att ta 

hänsyn till detta vid etablering.  

 
De djur som påverkas mest av vindkraftverk är fladdermöss där studier visat att fladdermöss 

jagar insekter som dras till verken och riskerar att kollidera med rotorbladen. Förändringen i 

lufttryck vid verken påverkar även fladdermössen. Även när det gäller fåglar finns risk för 

kollisioner (Vindval, 2012). Ny infrastruktur kan dessutom göra det lättare för människor att 

ta sig fram och detta gynnar friluftsliv och jakt. Den ökade mänskliga aktiviteten i området 

kan störa djur som kan behöva söka sig till andra platser istället. Även dragningen av nya 

ledningar för att koppla ihop med elnätet ändrar naturen. Idag jordläggs de flesta ledningar 

istället för att vara luftburna. Det fundament som vindkraftverket ställs på ger däremot en 

relativt liten påverkan. Hur områden påverkas varierar från fall till fall och beror på vad som 

finns i området. Vid etablering måste därför en MKB genomföras för att utreda all påverkan 

(Boverket, 2009). 

 

4.6 Tekniska förutsättningar och begränsningar för vindkraft 
För att vindkraftverk ska kunna tas i drift krävs vissa tekniska förutsättningar. Normalt är 

vindkraftverken i drift vid en vindstyrka på 3-25 m/s. Under eller över denna styrka stängs 

verken av. De når en maximal effekt då det blåser 12-14 m/s. Vindkraftverkets höjd är därför 

av stor relevans när det står på land. Vegetation och byggnader saktar ned vindhastigheten, 
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samtidigt som det är så att ju högre upp desto mer vind och desto effektivare vindkraftverk 

(Boverket, 2009). 
 

Stor hänsyn till markarealen bör tas vid planering av vindkraftverk. Fundamentet till 

vindkraftverket har dock liten påverkan eftersom det sällan kräver någon större yta, till 

exempel behöver ett 90 m högt vindkraftverk ett gravitationsfundament med en diameter på 

ca 20 m (Boverket, 2009). Däremot bör avstånden mellan verken vara stora för att få ut den 

maximala potentialen, då vindkraftverk tar energi från vinden vilket minskar tillgänglig energi 

för bakomliggande verk, enligt Söder (2013, pers. komm.). Söder (2013) rekommenderade 10 

rotorbladsdiametrar mellan verken, men det är även möjligt att ha verken tätare beroende på 

hur och var de står. 

 
Enligt Söder (2013) är närhet till elnätet inte en stor teknisk fråga utan snarare en ekonomisk. 

Det som krävs rent tekniskt är att elnätet klarar av att ta emot den producerade energin samt 

att det kan minimera effektvariationer. Via förstärkning kan brist på kapacitet lösas. Tekniskt 

sett är anslutningen en viktig förutsättning. Däremot blir det dyrare ju längre ett verk står ifrån 

elnätet eftersom ett längre avstånd kräver mer utbyggnad. Detta gör det ändå attraktivt att 

bygga nära befintliga elnät. 

 
Närheten till vägförbindelser ställer även det krav på nyetableringar. Ett vindkraftverk byggs 

på plats men delarna, ibland hela rotorblad, fraktas ofta långa vägar. Vägarna i anslutning till 

byggplatsen måste därmed tåla tung trafik. Ofta räcker grusvägar vid normala förhållanden 

men skogs- och traktorvägar behöver nästan alltid förstärkas och breddas (Boverket, 2009). 
 
Då man vill nå optimal effektivitet kan verket fjärrstyras så att rotoraxeln är vinkelrät mot 

vindens riktning. Är vindhastigheten för hög ställs den om så att vinden passerar för att 

motverka överbelastning på turbinen. Information om drift, effekt och vindhastighet kan 

också samlas in. Allt sker via en dator och det kräver fast eller mobilt telefonnät i området för 

att verket ska kunna övervakas (Boverket, 2009). 
 

 

4.7 Vindkraftverk 
Vid tillståndsprövning för vindkraftverk finns idag främst fyra typer av klasser. Dessa är 

miniverk, gårdsverk, medelstora anläggningar och stora anläggningar. Vad som skiljer de 

olika grupperna åt är dels höjden på kraftverken och dels antal verk på samma område 

(Vindlov, n.d). 

 
Utvecklingen av vindkraften går fort och utvecklingen inom branschen sker också snabbt. 

Dagens vindkraftverk har en effekt på 2-3 MW men mer utvecklade landbaserade 

vindkraftverk har en effekt på 4-5 MW. I framtiden tros man komma upp till en effekt på 10 

MW. Vindkraftverken blir även allt större, mer effektiva och tystare (Boverket, 2009). De allt 

högre verken har möjliggjort placering på nya platser, framförallt skog där det gäller att ta sig 

över topparna. 
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     5. Resultat från granskning av vindkraftsplaner 

Resultaten från granskningen av vindkraftsplaner och kartor redovisas för de båda länen. 

5.1 Parametrar i Jämtlands län 
I tabell 1 och 2 visas resultatet av sammanställningen vid granskning av kommunernas 

vindkraftsplaner. 

Tabell 1. Tabellen visar de relevanta parametrar som identifierats i kommunernas vindkraftsplaner. 

Är spalten markerad med kryss har kommunen tagit hänsyn till denna. Inga specifika bestämmelser 

om till exempel buffertzon kring naturreservat har kunnat identifieras i någon av planerna. 

 

 

 

 

Tabell 2. Tabellen visar om lämpliga eller olämpliga områden för vindkraft har utpekats, hur många 

samt ytan på lämpliga områden och kommunens inställning till vindkraft. 

 

Kommun Obrutna 
fjäll- 
områden 

Natura 
2000 

Natur- 
reservat 

Riksintresse 
för naturvård 

National- 
park 

Våtmarker 
klass 1 

Våtmarker 
klass 2 

Natur- och 
kulturskyddade 
områden 

Berg X X X X X X X X 

Bräcke X X X X X X X X 

Härjedalen X X X X X X X X 

Krokom X X X X X X X X 

Ragunda X X X X X X X X 

Strömsund X X X X X   X 

Åre X X X X X X X X 

Östersund X X X X X X X X 

Kommun Utpekat Antal områden (storlek) Ställningstagande 

Berg Lämpliga områden 7 st (20000 ha) Positiv 

Bräcke Lämpliga områden 9 st (7500 ha) Positiv i skogsbygder 

Härjedalen Lämpliga, stoppområden 2 st större lämpliga 
områden 

Positiv 

Krokom Olämpliga områden 11 st områden där 
miljöprövning kan ske  

Positiv 

Ragunda Lämpliga områden, 
stoppområden 

14 st (15200 ha) Positiv i skogsbygder 

Strömsund Lämpliga områden, 
stoppområden 

9 st områden (16500 ha) Positiv 

Åre Lämpliga områden, 
stoppområden 

 Positiv 

Östersund Lämpliga områden, 
stoppområden 

5 st lämpliga områden. Positiv 
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5.2 Parametrar i Västerbottens län 
I tabell 3 och 4 visas resultatet av sammanställningen vid granskning av kommunernas 

vindkraftsplaner. 

Tabell 3. Tabellen visar de relevanta parametrar som identifierats i kommunernas vindkraftsplaner. Är 

spalten markerad med kryss har kommunen tagit hänsyn till denna. Inga specifika bestämmelser om 

till exempel buffertzon kring naturreservat har kunnat identifieras i  någon av planerna. 

 

Tabell 4. Tabellen visar om lämpliga eller olämpliga områden för vindkraft har utpekats, hur många 

samt ytan på lämpliga områden och kommunens inställning till vindkraft. 

Kommun Utpekat Antal områden (storlek) Ställningstagande 

Bjurholm, 
Nordmaling,Robertsfors, 
Umeå, Vindeln & Vännäs 

Lämpliga 
områden 

31, 42 000 ha Positiv 

Dorotea, Åsele & Vilhelmina Lämpliga 
områden 

18 st Positiv 

Lycksele Lämpliga 
områden 

15 000 ha Positiv 

Malå & Norsjö Lämpliga & 
olämpliga 

24 lämpliga, 8 olämpliga Positiv 

Skellefteå   Positiv 

Sorsele & Storuman Lämpliga & 
olämpliga 

20 st lämpliga (27800 ha), 
30 st olämpliga 

Positiv 

 

5.3 Kartor 
Figur 3-9 visar ett antal kartor som tagits fram med hjälp av GIS-analys. Till varje karta finns 

en beskrivning av vad som illustreras. Figur 3 visar att fler områden med riksintressen för 

vindkraft i länen tillkommit 2013 än vad som pekades ut 2011, detta trots att det krävts större 

markareal för utpekande av 2013-års riksintressen. De nya riksintressena täcker inte de gamla 

Kommun Obrutna 
fjäll- 
områden 

Natura 
2000 

Natur- 
reservat 

Riksintresse 
för naturvård 

National- 
park 

Våtmarker 
klass 1 

Våtmarker 
klass 2 

Natur- och 
kulturskyddade 
områden 

Bjurholm, 
Nordmaling, 
Robertsfors
,Umeå, 
Vindeln och 
Vännäs 

X X X X X X X X 

Dorotea, 
Åsele och 
Vilhelmina 

X X X X X X X X 

Lycksele X X X X X   X 

Malå & 
Norsjö 

X X X X X X X X 

Skellefteå X X X X X X X X 

Sorsele & 
Storuman 

X X X X X X X X 
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eftersom vissa av dessa områden redan har etablerad vindkraft och andra avfärdats i 

kommunplaner, enligt Schön (2013). I figur 4 ses kommunernas bedömning av lämpliga och 

olämpliga områden för vindkraftsetablering. Områdena med olika typer av skyddad natur 

överlappar ofta varandra, speciellt kring de obrutna fjällområdena. I figur 5 och 6 har Natura 

2000, naturreservat samt riksintressen för naturvård samma färg av den anledningen att dessa 

områden överlappar varandra väl och de bedöms alltså lika. Obrutet fjäll samt nationalparker 

har även de samma färg eftersom bedömningen gjorts att dessa sammanfaller i länen.  

 

 

Figur 3. Gamla och nya utpekade riksintressen för vindbruk (Energimyndigheten, 2013; 
©Lantmäteriet [i2012/920]).  
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Figur 4. På kartan visas av kommuner utpekade lämpliga/olämpliga områden för vindkraft samt de 
nya utpekade riksintressena för vindbruk (Boverket, 2013; Energimyndigheten, 2013; © 
Lantmäteriet [i2012/920]). 
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Figur 5. På kartan visas de nya riksintressena (röda områden) och områden med skyddad natur 
(Energimyndigheten, 2013; ©Lantmäteriet [i2012/920]; Länsstyrelserna, 2013). 



15 
 

 

 

Figur 6. På kartan visas av kommunerna utpekade lämpliga/olämpliga områden samt områden 
med skyddad natur (Boverket, 2013; © Lantmäteriet [i2012/920]; Länsstyrelserna, 2013). 

 



16 
 

Utifrån figur 5 och 6 har konfliktområden identifierats. Dels gäller det konflikter mellan 

skyddad natur och områden som av kommunen är utpekade som lämpliga för vindbruk och 

dels konflikter mellan de nya riksintressena för vindbruk och skyddad natur. Den konflikt som 

markerats i figur 7 visar på en krock mellan främst Natura 2000 och kommuners utpekade 

områden.  Konflikten visas tydligare i figur 8 där själva konfliktområdet har zoomats in. I 

figur 8 visas ett stort område på gränsen mellan Bergs och Härjedalens kommuner som anses 

intressant för vindbruk, men i området finns även ett Natura 2000-område, ett naturreservat 

samt riksintresse för naturvård. I figur 9 kan det konstateras att flera mindre konfliktområden 

finns i Västerbotten läns fjällområde, två av dessa visas i figur 10 och 11. På gränsen mellan 

kommunerna Sorsele och Storuman, Storuman och Vilhelmina samt Vilhelmina och Dorotea 

syns områden där riksintresset för vindbruk krockar med skyddad natur. Området mellan 

Sorsele och Storumans kommun är ett riksintresse för vindbruk såväl som för naturvård. 

Områdena mellan Storuman och Vilhelmina samt Vilhelmina och Dorotea som pekats ut som 

lämpliga för vindbruk är skyddade av Natura 2000-nätverket.   
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Figur 7. På kartan visas av kommunerna utpekade lämpliga/olämpliga områden samt områden 
med skyddad natur. Ett konfliktområde har identifierats och markerats (Boverket, 2013; © 
Lantmäteriet [i2012/920]; Länsstyrelserna, 2013). 
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Figur 8. Konfliktområde mellan av kommuner utpekade lämpliga områden och skyddad natur 
(Boverket, 2013; © Lantmäteriet [i2012/920]; Länsstyrelserna, 2013). 
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Figur 9. På kartan visas 2013 års riksintresse för vindbruk samt områden med skyddad natur. Ett 
konfliktområde har identifierats och markerats (Energimyndigheten, 2013; ©Lantmäteriet 
[i2012/920]; Länsstyrelserna, 2013). 
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Figur 11. Det norra konfliktområdet mellan 
2013-års riksintresse för vindbruk och skyddad 
natur (Energimyndigheten, 2013; ©Lantmäteriet 
[i2012/920]; Länsstyrelserna, 2013) 

Figur 10. Det södra konfliktområdet mellan 
2013-års riksintresse för vindbruk och skyddad 
natur (Energimyndigheten, 2013; 
©Lantmäteriet [i2012/920]; Länsstyrelserna, 
2013) 
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 6. Diskussion 

Summeringen av kommunernas vindkraftsplaner visar på att alla mer eller mindre tar hänsyn 

till skyddad natur. Detta är naturligt då många av områdena skyddas av lagstiftning och anses 

viktiga att bevara. På kartorna i figur 7 och 9 har konfliktområden identifierats i det studerade 

området. Dessa syns tydligast i de förstorade kartorna i figurerna 8, 10 och 11.  Dels har ett 

konfliktområde mellan kommunens vindkraftsplanering och skyddad natur identifierats och 

dels två konfliktområden mellan de nya riksintressena och skyddad natur. Något som bör 

ligga i åtanke är att data om kommunernas vindkraftplanering är ofullständig, och fler 

konflikter kan finnas, samt att planerna bygger på de gamla riksintressena. 

 
Intressant är att två av de identifierade konfliktområdena sammanfaller. Det är i den nordöstra 

delen av kartan i figurerna 7 och 9 där en konflikt finns mellan skyddad natur och riksintresse 

för vindbruk samt mellan skyddad natur och kommunernas vindkraftsplanering. På vissa 

platser med skyddad natur sammanfaller lämpliga områden utpekade av kommunerna med 

riksintresse för vindbruk. Här bedömer både kommunerna och Energimyndigheten att 

vindkraft lämpar sig trots att områdena är riksintressen för naturvård, Natura 2000 eller 

naturreservat. 

 
Hur riksintressen för vindbruk och kommunernas planering sammanfaller syns även på figur 

4. Vad som är värt att notera är längst ner i sydost där ett område riksintresse för vindbruk 

sammanfaller med ett utpekat olämpligt område. Studerar man kartan med natur noteras att 

skyddad natur finns i området. I tillägget för vindbruk för den berörda kommunen Härjedalen 

framgår att området bedömts som olägligt då Svegs flygplats inflygningsområde ligger i 

kommunens sydvästra del vilket förklarar en viss del av det stora området som är markerat 

som olämpligt (rött i kartan). 

 

I tabell 1 och 3 visas ett antal parametrar från olika vindkraftsplaner. Något som 

uppmärksammades under processen att ta fram dessa ur de olika vindkraftsplanerna var just 

en otydlighet i val av kriterier och lämpliga områden. Kriterierna var oftast väldigt omfattande 

eller generella vilket medförde att parametrarna blev översiktliga. Angående Natura 2000-

områden och naturreservat ansåg alla kommuner att dessa bör undantas, av vilka någon plan 

anger att de generellt bör undantas. Vad som menas med generellt och vilka undantagen var 

framgick dock inte. De omfattande kriterierna gör att de utpekade områdena blir svåra att 

tolka och ingen klarhet erhölls angående hur de egentligen har framtagits. I de 

vindkraftsplaner som undersökts i denna rapport kan synen på etablering i skyddad natur 

tolkas olika. De generella parametrarna gör det svårt att bedöma exakt hur strikta kommunens 

syn på etablering inom skyddad natur är. Mer tydliga riktlinjer skulle vara önskvärt för att 

underlätta en etablering. 
 
Vindkraftsplaneringen idag har vissa brister som pekats ut enligt bland annat det tidigare 

nämnda yttrandet från Energimyndigheten (2012b). Schön (2013) pekar på vikten av en bra 

planering där så uppdaterad kartering som möjligt används och tydliga bedömningar görs. Just 

tydligheten med vilka kriterier (parametrar) som använts vid planeringen är något som de 

planer denna rapport bygger på kan anses brista i. Planerna i sig följer olika mallar vilket gör 

att dokumenten har varierande kvalitet. Någon plan är skriven i löpande text på några enstaka 

sidor medan andra noga beskrev hela processen vid planering, etablering och miljöprövning 

samt innehöll landskapsanalyser och förklarande bilder. 
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Vad som ändå kan konstateras av insamlad fakta och kartor är att kommunerna kan komma att 

behöva ta ställning till vindkraft kontra naturvärden i framtiden i sin planering. I takt med en 

allt snabbare expansion av vindkraft i Sverige kan det bli relevant för kommuner att se över 

sina riktlinjer för etablering i och omkring skyddad natur. Redan idag finns 

vindkraftsetableringar i eller nära till exempel Natura 2000-områden. Detta visar på att företag 

inte alltid följer de av kommunerna utpekade lämpliga områdena för vindkraftsetablering, 

något som kan tänkas vara önskvärt och utgöra syftet med planeringen. 

 

Visserligen är vindkraftverken i och omkring Natura 2000 få men de finns och visar på att det 

inte är helt otänkbart. Naturvårdsverket skrev på uppdrag av regeringen en rapport om 

etablering av vindkraft i Natura 2000 och visade på att det var möjligt men att det varierar 

från fall till fall (Naturvårdsverket, 2011). Enligt Claes-Göran Sundberg (2013, pers. komm.), 

rådman vid Mark-och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, nämner även han att möjligheten 

till etablering finns. Sundberg har själv varit med vid beslut om etablering av vindkraftverk i 

Natura 2000 och pekar på att det viktiga är vad som är avsett att skyddas. Han tycker sig ha 

märkt en förändring i synen på Natura 2000 och att man mer och mer insett vilket starkt skydd 

det bör ha, även kommunerna har blivit mer försiktiga och fått en insikt i vilket starkt skydd 

Natura 2000 innebär.  

 
Vindkraft anses vara en beprövad grön teknik men utbyggnadstakten ställer krav på 

planeringen eftersom den medför en förändring av markanvändningen. Enligt Europeiska 

Miljöbyrån kommer 14 % av den teoretiska potentialen för etablering av vindkraft falla bort 

om all överlappning med Natura 2000-områden utesluts i hela EU (Naturvårdsverket, 2011). 

Med en ökning av den globala medeltemperaturen är det samtidigt av yttersta vikt att få ned 

utsläppen av framförallt koldioxid. Söder (2013) nämner hur intresset för vindkraft ökar 

särskilt nu när synen på kärnkraft ändrats. Han har länge skrivit om vindkraftens potential och 

ser nu en ändrad attityd. Vindenergi är en del av lösningen för att nå en mer förnybar 

energianvändning men det kräver mer nyetablering. Att helt utesluta Natura 2000-områden är 

då kanske inte självklart. 

 
En rimlig fråga att ställa sig är dock om vindkraften verkligen gör en så stor skillnad. Det 

måste tas med att vindkraften endast står för en liten del av elproduktionen i Sverige och 

endast en liten potential försvinner om etablering i Natura 2000 utesluts. Ska vi då verkligen 

offra naturvärden för att komma åt en sådan liten del? Till slut beror det på hur mycket 

vindkraften kan anses vara värd jämfört med andra elkällor såsom kärnkraft. Det är en 

problematisk avvägning då vindkraft är tänkt att långsiktigt bevara naturen, men kräver vissa 

förhållanden, såsom vindstyrka, för att vara effektiv och ekonomiskt lönsam. Det har visat sig 

att sådana gynnsamma förhållanden finns bland annat i just skyddade naturområden på vissa 

platser i landet. Att avgöra vilket riksintresse eller skyddad natur som ska framhävas måste 

avgöras från fall till fall. Då risken finns att naturområden skadas med den ökande 

växthuseffekten kanske det är avgörande att etablering av förnyelsebara energikällor, såsom 

vindkraft, ökar. En relevant fråga i sammanhanget är om det är värt att lämna områden orörda 

när risken finns att naturvärden försvinner om inte vindkraft etableras, bland annat där?  

 

Att tänja på riktlinjerna för skyddade naturområden kan naturligtvis medföra risker. 

Möjligheten finns att värdefulla naturvärden på sikt förloras på grund av etablering i t.ex. 

Natura 2000-områden. Det är omöjligt att veta vilka långsiktiga konsekvenser vindkraftverk 

har på naturvärden då tekniken inte funnits i stor skala tillräckligt länge i sådana områden. 

Dock kan vindkraftverk monteras ned med liten påverkan på miljön runt omkring (Boverket, 

2009). Detta är till vindkraftens fördel då demontering av andra kraftverk, t.ex. kärnkraftverk, 
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är betydligt krångligare. Svårare att återställa är den infrastruktur som har byggts för att få 

vindkraftverket på plats. 
 
Om samexistens mellan två intressen i detta fall naturvärden och vindkraft inte kan ske, vad 

finns då för lösning för att försöka tillgodose de båda? Framförallt måste vindkraftens 

påverkan minimeras. En av miljöeffekterna som uppkommer vid vindkraftsetablering kommer 

från byggandet av nya vägar och utbyggnad av elnät. I och med de nya riksintressena har viss 

hänsyn tagits till detta, så att riksintressena för vindbruk ligger högst 15 km från region- 

och/eller stamnätet. Att bygga ut elnätet är inte bara en fråga om påverkan på naturen utan 

även en ekonomisk fråga. Här är informanterna (Schön, 2013, Söder, 2013) och kommunerna 

i denna studie överens. Ett problem med närhet till elnätet kan då uppstå i de norra delarna av 

landet där de undersökta länen ligger och orterna ligger mer glest än i söder. Infrastrukturen är 

mindre utbyggd och behöver troligtvis byggas ut vid etablering. 
 
En annorlunda lokalisering av vindkraftverken skulle kunna lösas med ny teknik och nya 

kraftverk. Vindkraften utvecklas ständigt och satsningar på nya verk med bättre effekt och 

mindre driftstörningar sker. Småskaliga vindkraftverk finns redan idag och dessa skulle kunna 

tänkas placeras i anslutning till eller i orter och städer. Bullernivån måste då begränsas och 

riskerna för att rotorblad slungas iväg ses över. Detta skulle ge el till platserna runtom 

kraftverket men utbyggnaden i norra Sverige gynnar även resten av landet. Frågan är då hur 

övergången från storskalig till småskalig vindkraft i fjällområden ska kunna gynna alla. 
En spännande tanke vore att placera vindkraftverk i eller kring de större städer som har störst 

elbehov. Vertikala vindkraftverk är en typ av kraftverk som lämpar sig väl för så kallad 

“urban vindkraft” då de klarar av mer turbulenta miljöer. De vertikala verken har även andra 

fördelar då de ger mindre buller och färre driftstopp än dagens vindkraftverk (Uppsala 

universitet, n.d). En större satsning på urban vindkraft skulle antagligen ta tid och innebära 

stora kostnader att genomföra. Detta kan vara ett problem då behovet av en omställning måste 

ske så fort som möjligt. Därför kan en fortsatt storskalig utbyggnad fortfarande anses vara 

nödvändig. En sådan utbyggnad kräver att lokaliseringskonflikter måste lösas. De 

riksintressen för vindbruk som Energimyndigheten pekat ut (både de gamla och de nya) 

baseras till största delen på vindhastigheter. Både Söder (2013) och Schön (2013) påpekar 

även de under respektive intervju vikten av vindhastigheten. 

 

I denna studie har en avgränsning till konflikter mellan de två intressena vindkraft och 

skyddad natur gjorts. Något som bör påpekas är att fler konflikter finns mellan vindkraft och 

andra intressen. Vindkraften medför olika typer av miljöpåverkan, bland annat förekommer 

konflikter med rennäring, militär m.m. Buller, visuella intryck och skuggbildning kan påverka 

människors hälsa och välbefinnande, kulturlandskap, naturvärden, rekreationsvärden etc. 

Övriga konflikter kräver ytterligare fördjupning och en egen studie för att kunna analyseras 

och diskuteras. 

 
I en rapport från Energimyndigheten och Naturvårdsverket (2012) summeras den kunskap 

som erhållits från kunskapsprogrammet Vindval, som är ett samarbete mellan dessa 

myndigheter. Undersökningar om människors intressen visar på vikten av ett gott samarbete 

mellan kommun, allmänhet och projektör för att upprätthålla en positiv syn på vindkraft. 

Rapporten visar att projektörerna genom att följa kommunernas vindkraftsplaner lättare kan 

bibehålla en positiv syn på etablering av vindkraft och risken för konflikter med kommunen 

minskar. Det är dock inte säkert att detta gäller alla fall. Det skulle även kunna vara kopplat 

till vilka intressen kommunen har i övrigt. En kommun med en väldigt positiv syn på 

vindkraft kan ju tänkas vara mer positiv till en etablering utanför utpekade områden jämfört 
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med en annan mindre positiv kommun. Oavsett inställning till vindkraft är kommunikation 

mellan projektör, allmänhet och kommuner betraktat som viktig. Utifrån frågor om etablering 

i skyddad natur blir det då av vikt att projektören och kommunen har en liknande inställning 

till etablering i områden med naturvärden. Det är även viktigt att kommunen i ett tidigt skede 

visar vilken ståndpunkt de har. 
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7. Slutsats 

I Jämtland och Västerbottens län, speciellt i fjällområdena, finns mycket skyddad natur som 

står i konflikt med riksintressen för vindbruk. Detta ger ett ”green vs. green”-dilemma där 

naturvärden konkurrerar med förnybar energi. Synen på etablering av vindkraft i skyddade 

naturområden i kommuners vindkraftsplaner är negativ och kommer troligen inte att ändras i 

framtiden. Det som talar främst för att bevara skyddad natur och hitta en annan lokalisering av 

vindkraft är, förutom den starka lagstiftningen, energiproduktionen som sådan. Vindkraft står 

idag för en så pass liten del av Sveriges energiproduktion att det inte kan anses försvarbart att 

lokalisera kraftverken i skyddad natur i planeringen. Däremot är det ändå av vikt att det 

bedöms från fall till fall vilket intresse som ska prioriteras. 
 
Studien uppmärksammade brister i kommunernas vindkraftsplanering. Enhetlighet och 

riktlinjer saknades vilket medförde att vindkraftsplanernas innehåll uppvisade varierande 

kvalitet. Utveckling av relevanta regler och styrning skulle underlätta och göra planerna mer 

jämbördiga och jämförbara. Ett problem med för mycket styrning kan dock vara att 

vindkraftplaneringen ses som en stor arbetsbörda oavsett vilken inställning till vindkraft som 

kommunen har. 
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