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Abstract	  
	  
The	  aim	  of	  this	  study	  about	  wind	  power	  planning	  in	  forest	  was	  to	  examine	  the	  factors	  
and	  restrictions,	  which	  represent	  technical	  limitations,	  biodiversity,	  tourism	  and	  amount	  
of	  energy	  for	  wind	  farms	  in	  Kronoberg	  County.	  Suitable	  areas	  for	  wind	  power	  were	  
identified	  from	  the	  collected	  information	  about	  planning	  principles	  and	  potential	  
conflicts.	  From	  the	  suitable	  areas	  the	  potential	  energy	  gain	  is	  calculated.	  Methods	  used	  
were	  mainly	  a	  literature	  review,	  interviews	  with	  experts	  and	  practitioners,	  GIS	  analysis	  
and	  a	  rough	  calculation	  of	  the	  energy	  gain.	  The	  section	  of	  information	  and	  facts	  
describes	  in	  general	  wind	  power	  planning	  and	  possible	  conflicts.	  A	  summary	  is	  also	  
provided	  about	  various	  interests	  in	  Kronoberg	  County,	  where	  conflicts	  with	  wind	  power	  
can	  occur.	  Four	  conflict	  maps	  and	  an	  overall	  suitability	  map	  were	  produced	  using	  GIS	  to	  
illustrate	  the	  study	  area	  with	  an	  outline	  of	  conflicts	  and	  identified	  suitable	  areas	  for	  
wind	  farms.	  An	  approximate	  estimation	  of	  the	  intended	  effect	  was	  calculated	  to	  584	  MW	  
and	  414.4	  MW	  from	  average	  effects	  of	  wind	  power	  plants	  for	  Sweden	  and	  for	  Kronoberg	  
County	  respectively,	  which	  was	  lower	  than	  the	  planned	  effect	  of	  the	  municipal	  wind	  
power	  planning	  in	  the	  County.	  
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Sammanfattning	  
	  
Syftet	  med	  denna	  studie	  för	  vindkraftsplanering	  i	  skogsmark	  var	  att	  granska	  konflikter	  
som	  berör	  tekniska	  begränsningar,	  biologisk	  mångfald,	  turism	  och	  energivinst	  för	  
vindkraftsutbyggnad	  i	  Kronobergs	  län.	  Lämpliga	  områden	  för	  anläggning	  av	  
vindkraftsparker	  identifierades	  utifrån	  insamlad	  fakta	  om	  vindkraftsplanering	  och	  
potentiella	  konflikter.	  Utifrån	  området	  beräknades	  även	  möjlig	  energivinst.	  Metoder	  
som	  användes	  var	  huvudsakligen	  en	  litteraturstudie,	  intervjuer	  med	  expertis	  och	  
praktiker,	  GIS-‐analys	  samt	  en	  grov	  beräkning	  av	  energivinst.	  Resultat	  från	  
litteraturstudien	  utgör	  en	  allmän	  sammanfattning	  av	  vindkraftsplanering	  och	  möjliga	  
konflikter.	  Även	  olika	  intressen	  i	  Kronobergs	  län	  beskrivs,	  där	  konflikter	  med	  vindkraft	  
kan	  uppstå.	  Fyra	  konfliktkartor	  samt	  en	  lämplighetskarta	  togs	  fram	  med	  hjälp	  av	  GIS	  för	  
att	  illustrera	  studieområdet,	  samt	  för	  att	  peka	  ut	  lämpliga	  områden	  för	  en	  
vindkraftspark.	  En	  ungefärlig	  uppskattning	  av	  planerad	  effekt	  beräknas	  till	  584	  MW	  och	  
414	  MW	  utifrån	  medeleffekter	  för	  Sverige	  respektive	  för	  Kronobergs	  län,	  vilket	  är	  en	  
lägre	  en	  planerad	  effekt	  än	  vad	  som	  kom	  fram	  i	  kommunernas	  vindkraftsplanering.	  	  
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1.	  Inledning	  

1.1	  Introduktion	  
Sveriges elproduktion är huvudsakligen baserad på kärnkraft och vattenkraft. För att kunna 
öka mängden förnybar energi ytterligare har utbyggnaden av vindkraft börjat expandera 
kraftigt, och enligt energimyndighetens statistik har vindkraftens produktion ökat med 209 % 
mellan år 2008 och 2011 (Energimyndigheten 2011). Syftet med expansionen är att Sverige 
ska minska andelen energi som kommer från fossila källor och bli mer beroende av 
elproduktion från förnybara energikällor (Regeringskansliet 2012). Förnybara energikällor 
bidrar även till mindre koldioxid utsläpp, och kan därför på sikt verka för att begränsa 
människans påverkan på den globala uppvärmningen. Ett av Sveriges miljömål är att 
stabilisera växthusgaserna i atmosfären till en nivå där den inte är skadlig för klimatet 
(Naturvårdsverket 2012). Genom att minska andelen fossila källor minskar också risken för 
konflikter när de fossila källorna börjar ta slut.  
 
För att peka ut lämpliga områden för vindbruk redovisar Energimyndigheten arealer som 
pekas ut som riksintressen för vindbruk. Nya riksintressen planeras, men redan nu har 
Energimyndigheten konstaterat att de kan komma att lägga riksintressen i känsliga områden, 
så som Natura 2000 (Energimyndigheten 2012). Detta är omdebatterat, då nya möjligheter för 
vindkraftsutbyggnad i Sverige även innebär nya utmaningar och konflikter, speciellt i dessa 
områden då det kan uppstå en konflikt mellan olika miljömål. Trots att förnybar energi bidrar 
till att nå klimatmålen så påverkas andra miljömål, såsom mål för den biologiska mångfalden, 
där fåglar är bland de mest utsatta när det gäller vindkraft. Andra konflikter som kan uppstå är 
ofta lokala, då det är många som är oroade över framför allt ändrad landskapsbild samt buller. 
Vindkraftens påverkan på en hållbar utveckling är därför beroende av att det finns en 
planering som kan ta ett helhetsgrepp om hållbarhetsfrågorna, så att exempelvis vindkraft inte 
anläggs i områden där det kan uppstå konflikter.  
 
För att lättare kunna etablera vindkraft och undvika konflikter så har Sveriges kommuner tagit 
fram en planering för sin vindkraftsutbyggnad. För att genomföra planeringen har Sveriges 
kommuner under åren 2007-2010 fått stöd från Boverket för sin vindkraftplanering. 212 
kommuner har sökt stöd för sin planering och fått dem beviljade. Enligt uppföljningar har 
översiktsplanerna hjälpt kommunerna med deras vindkraftsetablering. Detta anses bero på att 
kommunerna ökat sin kunskap och att branschen har större underlag för vilka områden som 
anses lämpliga. Även medborgardialogen har ökat för vissa kommuner som tagit fram en 
översiktsplan, vilket kan minska risken för konflikter vid vindkraftsetablering (Boverket 
2012). 
 
Denna rapport fokuserar på vindkraftsplanering i skogsmark, där hållbarhetsfaktorer så som 
sociala faktorer, biologisk mångfald och energivinst står i centrum. De sociala faktorer som 
studien analyserar är de faktorer som kan ge en försämrad inkomst från turism, så som 
landskapsbild och buller.  
 

1.2	  Syfte	  och	  mål	  
Syftet med denna studie var att granska vilka faktorer och begränsningar som är viktiga för 
vindkraftsplanering i skogsmark i Kronobergs län, samt att pröva dessa faktorer för att 
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jämföra resultat för miljöeffekter, sociala konsekvenser och möjlig energiutvinning. Målen 
var att undersöka följande frågeställningar: 
 

1. Vilka	  tekniska	  begränsningar	  finns	  vid	  planering	  av	  vindkraftparker?	  
2. Vilka	  faktorer	  och	  begränsningar	  kan	  utformas	  för	  vindkraftsplanering	  i	  

skogsmark	  utifrån	  kommunernas	  vindkraftsplanering	  samt	  utifrån	  andra	  
intressenter?	  

3. Vilka	  områden,	  utifrån	  de	  faktorer	  och	  begränsningar	  som	  utformats,	  är	  mest	  
lämpliga	  för	  att	  bygga	  en	  vindkraftpark?	  

4. 	  Hur	  mycket	  energi	  kan	  erhållas	  om	  vindkraft	  byggs	  på	  dessa	  områden?	  
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2.	  Metod	  

2.1	  Studieområde	  och	  val	  av	  faktorer	  och	  begränsningar	  
Studieområdet var Kronobergs län med omgivande kommuner (se figur 1). Kronoberg är en 
kommun med skogsdominerande landskap där kommunerna Alvesta, Älmhult, Lessebo, 
Ljungby, Markaryd. Tingsryd, Uppvidinge och Växjö ingår. Länet har cirka 185 000 invånare 
och den största tätorten i länet är Växjö (Länsstyrelsen i Kronobergs län 2013). 
 
Studien fokuserade på faktorer som berör tekniska begränsningar, energivinst, biologisk 
mångfald samt turism i området. Då det finns väldigt få studier kring turism och vindkraft har 
studien delat upp turism i tre olika områden; kulturvärden, buller och friluftsliv. Kulturvärden 
valdes för att områdets historia kan användas för att locka turister till området. För att 
representera kulturvärden valdes kulturområden och riksintresse för kulturvård. Friluftsliv är 
också en viktig faktor som lockar människor till området, i rekreationssyften och för 
aktiviteter som till exempel sport. För att representera viktiga områden för friluftsliv valdes 
riksintresse för friluftsliv. För att skydda dessa områden från buller och olyckor som kan vara 
störande användes en buffertzon på 500 meter, vilket är det längsta rapporterade kastavståndet 
för bladdelar som lossnat och därför kan anses vara ett lämpligt säkerhetsavstånd (Boverket 
2009).  
 
För biologisk mångfald valdes fåglar som specifik inriktning eftersom det finns många studier 
om hur vindkraftverk påverkar dem (Rydell et al. 2011). Då det inte fanns någon generell 
information om livsmiljöer för rödlistade arter i området så användes befintliga rumsliga data 
för att göra avgränsningar inför GIS-analysen. De avgränsningar som valdes var 
myrskyddsplan för Kronobergs län, naturreservat samt Natura 2000 områden (Länsstyrelsen 
2013), då dessa är områden där det kan finnas skyddade och känsliga fågelarter. För att få ut 
så mycket energi som möjligt ur områdena valdes vindstyrka som en faktor för 
energivinstkartan. För att jämföra studiens resultatområden med Energimyndighetens nya 
förslag till riksintressen lades dessa in i totalkartan.  
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Figur	  1.	  Länsgräns,	  kommuner	  och	  större	  orter	  i	  Kronobergs	  län	  (©	  Lantmäteriet	  [i2012/920]).	  	  

 

2.2	  Litteraturstudie	  
En litteraturstudie gjordes först för att gå grundläggande fakta för planeringen. För att samla 
in fakta gjordes litteraturstudier och intervjuer. Litteraturen söktes främst i 
myndighetsrapporter som behandlar planering av vindkraft. En del av litteraturen har även 
sökts i tekniska rapporter som behandlar ämnet. De intervjuer som gjordes hade som syfte att 
få grundläggande information kring tekniska begränsningar, energivinst och som en 
inspirationskälla för litteratursökning. Intervjuerna spelades in för avskrift i efterhand.   
 
Efter litteraturstudien samlades information in för studieområdet. Dessa togs från 
kommunernas vindkraftsplaner och länsstyrelsen i Kronobergs läns hemsida. För att få en 
överblick över viktiga områden för boende i Kronobergs län söktes även information hos 
föreningar och andra organisationer.  
 
GIS-analyserna baserades på Marktäckedata och Terrängkartan (Lantmäteriet 2013) för 
bakgrundskarta, administrativa gränser, bebyggelse, vägar och kraftledningar, Artportalen 
(Naturvårdsverket 2013) angående fågelobservationer samt från Länsstyrelsen (2013) 
angående skyddad natur, kultur- och friluftsvärden. Genom att studera databaserna bestämdes 
hur upplägget skulle se ut för beskrivning av området. I de fall där beskrivning var svårt för 
området, så som för energivinst, användes endast kartor för att beskriva området. Ytterligare 
information om studieområdet söktes på Kronobergs läns hemsida samt hos föreningar som 
Sveriges Ornitologiska förening och den vindkraftskritiska föreningen VI i Uppvidinge. 

© Lantmäteriet 
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2.3	  GIS-‐analys	  
För att göra kartor för området användes ArcGIS (ESRI 2009). Områden som avgränsades 
representerade tekniska begränsningar, energivinst, biologisk mångfald samt turism. Varje 
karta skapades först enskilt och lades sedan ihop till en resultatkarta. De områden som 
räknades som konfliktområden markerades med orange. De områden som räknades som 
begränsningar och därmed olämpliga för anläggning av vindkraft markerades med rött, medan 
lämpliga områden markerades med grönt. För resultatkartan sattes alla kartor ihop, och de 
områden som ansågs lämpliga för vindkraftsparker avgränsades.  

2.4	  Beräkning	  av	  planerad	  effekt	  
En väldigt grov beräkning av energivinst ur de planerade vindkraftsparkerna gjordes med 
hjälp av GIS-analysen. En grov uppskattningsarea av de framtagna lämpliga områdena för 
vindkraftsbygge i Kronobergs län beräknades från totalkartan, vilken avgjorde ungefär hur 
många verk som skulle kunna rymmas med avståndsdata från tekniska begränsningar. Två 
medeleffekter användes för att göra beräkningen på ett jämförbart sätt, en medeleffekt för 
vindkraftverk i Sverige år 2011 samt medeleffekt i Kronobergs län år 2008. Medeleffekt hos 
ett vindkraftverk beräknades till 2 MW år 2011 (Energimyndigheten 2011) och i Kronobergs 
län till ungefär 1,4 MW 2008 (Energimyndigheten 2008). Rotordiametern hos ett 
vindkraftverk antogs vara 100 meter vilket innebär avståndet mellan vindkraftverken kunde 
antas vara 1 kilometer. Om vindkraftverken placeras i ett rutsystem som i figur 2, kan antalet 
verk beräknas. 
 
 

 
Figur	  2.	  Rutsystem	  för	  hur	  vindkraftverken	  kan	  placeras,	  skala	  1:100	  000.	  

 
Om rotordiametern antas vara 100 meter så bör vindkraftverken stå ungefär 1 km ifrån 
varandra. Enligt rutsystemet ovan samt avståndet mellan vindkraftverken kommer varje ruta 
uppta en yta som är 1 km * 1 km = 1 km2. 
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3.	  Vindkraftsplanering	  
Detta kapitel ska ge en överblick över planeringsarbetet och övergripande kunskap om 
faktorer att ta hänsyn till vid vindkraftsplanering. Planeringen beskrivs med riksintressen på 
riksnivå och verktyg som kan användas vid kommunal nivå. Faktorerna som beskrivs är 
relaterade till biologisk mångfald, turism samt tekniska begränsningar.  

3.1	  Riksintresse	  
Att ett område klassas som riksintresse för vindbruk innebär att området har särskilt bra 
vindförhållanden och därför är särskilt lämpligt för elproduktion av vindkraft. Riksintressen 
planeras på nationell nivå men det är kommunerna som har den slutliga rätten att tillgodose 
riksintressen. Det ska i samband med detta ske en prövningsprocess där lokala förutsättningar 
samt andra riksintressen så som naturvård, kulturvård och friluftsliv vägs in. För att nå en 
årlig elproduktion från vind på 30 TWh till år 2010 bör dessa riksintressen behandlas i 
kommunernas översiktsplaner. Även länsstyrelser och andra myndigheter har ett ansvar för att 
aktivt se till riksintressen tillgodoses. Därför har stöd till vindkraftsplanering införts av 
regeringen i avsikt att uppmuntra kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter till att 
förbättra planering för hållbar utveckling samt förutsättningar för vindkraftsutbyggnad 
(Energimyndigheten 2012). 
 
Det finns fyra huvudkriterier som den nya revideringen har ställt upp för vindkraftverk på 
land, vilka innebär avvägningar för en klassificering av riksintressen. Det mest avgörande 
kriteriet för att ett område ska kunna klassas som riksintresse är vindhastigheten på platsen. I 
den pågående uppdateringen av riksintressen för vindkraft har ansetts att ett års 
medelhastighet av vind på 7,2 m/s vid 100 meter ovan mark skapar bra vindförhållanden, 
vilket bör ligga till grund för myndighetens bedömning av dessa riksintressen. Detta kriterium 
innebär en höjning jämfört med revideringen år 2008. Minsta yta för vindkraftsetablering på 
land ökade till 5 km2 i jämförelse med den tidigare revideringen, då man räknade med 3 km2. 
Ökningen ger inte bara möjligheter till byggande av större verk, utan också större 
sannolikheter för bättre vindförhållanden i området (Energimyndigheten 2012).  
 
Myndigheten behöver dock inte utföra en miljöbedömning i samband med bedömning av 
riksintresset för vindkraft. Den möjliga miljöpåverkan vara av betydelse först i samband med 
den kommunala planeringen då en miljökonsekvensbeskrivning bör utföras för att belysa de 
konflikter som uppstår mellan olika riksintressen (Energimyndigheten 2012). Dock anser 
naturvårdsverket att en behovsbedömning ska göras redan vid utpekandet av riksintresse för 
vindkraft (Naturvårdsverket 2013). 
 
Hur ett riksintresse för vindkraft kan skyddas beror huvudsakligen på vilken typ etablerad 
bebyggelse som finns i närheten. Lokalisering nära bostäder har ansetts särskilt problematiskt 
eftersom de påverkas negativt av både eventuella bullerstörningar samt den visuella påverkan 
som orsakas av vindkraftverk. Andra typer av bebyggelse så som industrier kan däremot klara 
mer påfrestningar och vindkraft kan därför anläggas i närheten om säkra byggmiljöer råder 
(Energimyndigheten 2012). 
 
Den nya revideringen av riksintresse för vindkraft anses innebära stora konflikter med 
naturvård och friluftsliv. En stor del av de riksintresseområden som har bra 
vindförutsättningar och är lämpade för utbyggnad av vindkraft överlappar med skyddade 
områden så som nationalparker, Natura 2000-områden samt naturreservat. En annan viktig 
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fråga som borde tagits hänsyn till i Energimyndighetens remiss var möjligt utnyttjande av 
befintliga vägar.  För att vindkraftsutbyggnad skulle vara kostnadseffektivt kan denna fråga 
betraktas som ett viktigt kriterium vid val av riksintresseområden (Naturvårdsverket 2013). 

3.2	  Vindkraftplanerings	  verktyg	  
Den kommunala översiktsplanen görs för att kunna väga samman olika intressen och för att 
utvärdera vilken förändring en påverkan på andra intressen skulle ge. För att göra en 
översiktsplan krävs ett stort underlag med fakta kring området för att kunna bestämma 
lämpliga platser för vindkraftverk. Underlaget som kan användas för området är till exempel 
vindkartering, riksintresse för vindkraft och riksintressen för andra ändamål 
(Energimyndigheten 2012). 
 
För att underlätta planeringsarbetet kan en landskapsanalys göras, där landskapets struktur 
analyseras så som visuella, kulturhistoriska och ekologiska faktorer. En viktig del i en sådan 
analys är att göra en kunskapsinsamling som kan användas som planerings- och 
värderingsunderlag. En beskrivning av landskapet är också en viktig del. Där ingår 
naturgeografiska, kulturhistoriska samt sociala strukturer. För att kunna göra avvägningar i 
analysen måste en värdering göras efter kunskapsinsamling och beskrivning. Värderingen 
görs bland annat efter hur unikt landskapet, upplevelsevärdena och de vetenskapliga värdena 
är. Andra exempel på värden som tas hänsyn till är landskapets symbol- och känslomässiga 
värden samt dess värde för rekreation (Boverket 2009).  
 
Ett av de stora problemen med planering av vindkraft är att integrera och tillgodose de 
berördas åsikter. En åsiktsstudie över berördas åsikter visade att 75 % av de tillfrågade ansåg 
att vindkraftverkens påverkan på landskapet var en negativ effekt och 21 % ansåg även att 
vindkraftverkens ljud var störande (Ek 2005). I en annan studie om attityder till vindkraft blev 
resultatet att människor i områden med vindkraft inte var generellt negativt inställda på 
vindkraftverken specifikt, utan mer på de parter som ville bygga dem. Ilskan kom ofta från att 
människor som berördes av dem exkluderades i planeringsstadiet (Ledec et al. 2011). För att 
öka medborgardialogen kan kommunen till exempel bjuda in medborgarna till möten om 
planering, så som workshops, seminarier och samrådsmöten. Direktkontakt med grupper i 
området som är intresserade kan också ge en bra dialog om planförslaget (Boverket 2011). 
Vid medborgardialog är det dock viktigt att göra det redan vid översiktsplanen och inte efter, 
då det senare blir svårt att få ett aktivt deltagande och för medborgarna att påverka processen 
(Klintman och Waldo 2008).  

3.3	  Tekniska	  begränsningar	  
Den kraftiga ökningen av vindkraftsutbyggnad leder till att konkurrensen om de lämpliga 
områdena växer. För att anpassa sig till situationen har även den tekniska utvecklingen av 
turbinerna gjort det möjligt för högre stolpar för vindkraftverk i skogsmark. Några av de 
största problemen med vindkraftverk i skogsområden orsakas dels av påfrestningar på 
turbinerna när vinden dämpas med höjden samt en ökad turbulens (Edström, n.d.).  Däremot 
väcker utbyggnad av vindkraftparker i skog mindre intressekonflikter än vindkraftparker i 
öppna områden. Vindkraft i skog anses därför ha en stor potential för framtida 
vindkraftexploatering (Söder 2013).  
 
Vindhastigheten är den viktigaste men inte den enda faktorn som påverkar energimängden 
som produceras från vindkraftverken. En annan parameter som också spelar en viktig roll för 
vindkraftsbygge i skogsmark är platsens turbulens som ökar med höjden. Effekten hos 
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vindkraftsverk i skog blir mindre när vindetableringen i skog påverkas av turbulens och 
varierande vind (Söder 2013).  
 
Möjligheten till att ansluta till elnätet är väldigt viktigt för större vindkraftsparker för att 
utbyggnaden ska vara så kostnadseffektiv som möjlig. När effekten varierar med vinden 
medför det att spänningen också varierar när vindkraftverken ansluts. Då måste elnätet kunna 
ta emot producerad effekt samt hantera de effektvariationer som kan uppstå. Det kan lösas 
med högspänningsnät (130 kV, Boverket 2009). Nya ledningar av högspänning kan dock vara 
kostsamt, tidskrävande samt medföra negativ påverkan på miljön och därför är det fördel att 
anlägga vindkraftsverk i närheten av befintliga högspänningsledningar (Boverket 2009). 
 
Vindkraftverk med totalhöjd under 50 meter bör för säkerhets skull ligga minst 100 meter 
ifrån kraftledningar, medan vindkraftverk med totalhöjd över 50 meter däremot bör placeras 
minst 200 meter ifrån kraftledningar (Svensk energi 2009). Från vägar bör säkerhetsavståndet 
motsvara vindkraftverkets höjd (Boverket 2009). 
 
Hur tätt vindkraftverken kan stå är det som oftast bestämmer hur mycket effekt som kan fås ut 
ur en viss yta. 10 diametrars avstånd är vanligt förekommande men det går också att ha dem 
tätare så att 7-10 diametrar brukar vara rimligt. Dock kan variationer i täthet förekomma i 
praktiken med hänsyn till lokala vindförutsättningar i syftet att nå en optimal energiutvinning 
(Söder 2013). 
 

3.4	  Biologisk	  mångfald	  

3.4.1	  Miljömålen	  
 
När ett vindkraftverk byggs i skogen kan de komma i konflikt med några av Sveriges 
miljömål. Ett av dessa är att upprätthålla ett ”Rikt växt- och djurliv”. Detta mål innebär att 
arters ekosystem och livsmiljöer ska värnas för att behålla livskraftiga populationer med 
genetisk variation (Naturvårdsverket 2012). Den biologiska mångfalden finns även i målet 
”Levande skogar” där ett av målets kriterium är att den biologiska mångfalden i skogen ska 
bevaras (Naturvårdsverket 2012). Vid planering av vindkraftverk bör därför dessa miljömål 
finnas med i värderingen. Som hjälpmedel för planering finns skyddade naturområden som är 
områden som med höga naturvärden och som kan vara känsliga för förändring.  

3.4.2	  Fåglar	  och	  vindkraftverk	  	  
 
EU:s fågeldirektiv ska upprätthålla och återställa naturligt förekommande populationer av 
fågelarter inom medlemsländerna så att de behåller en livskraftig population på lång sikt. 
Fågeldirektivet och Habitatdirektivet är de två direktiv som berör de värden Natura 2000-
områdena ska skydda. Om vindkraft ska etableras i ett Natura 2000-område ska hänsyn tas till 
de områden där arter eller livsmiljöer finns som området ska skydda. Det är viktigt att 
etableringen inte gör att skyddade fågelarter eller deras livsmiljö skadas. Dessa kriterier finns 
beskrivna i 7 kap. 28 a-b § miljöbalken (SFS 1998:808). I 7 kap. 29 § miljöbalken beskrivs att 
undantag kan göras om alternativa lösningar saknas, det finns starka orsaker bakom 
byggplanen som har stort allmänintresse, eller att de åtgärder vidtas som behövs för en 
kompensation av förlorade miljövärden så att syftet med att bevara det skyddade området kan 
tillgodoses (SFS 1998:808).  
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Fåglar kan påverkas av vindkraftsetablering genom kollisioner, barriäreffekter och 
habitatförluster. Det som sker vid en kollision är att fågeln flyger in i vindkraftsverket och det 
leder ofta till en omedelbar död eller till dödliga skador för fågeln. Det finns faktorer hos 
vindkraftverken som ökar risken för att fåglar ska kollidera med dem. Till dessa faktorer hör 
vindkraftverkets höjd, omgivning, rotorbladens längd samt ljuskällor. Placeringen av 
vindkraftverket har stor betydelse för kollisionsrisken (Rydell et al. 2011). Risken är hög vid 
våtmarksområden, kustområden samt i områden med stora höjdskillnader. Det beror också på 
faktorer som fågeltäthet, fågelart samt fåglarnas flyttningsleder (Rydell et al. 2011). Enligt 
beräkningar i Tyskland är 37 % av alla fåglar som kolliderar med vindkraftverk rovfåglar 
(Rydell et al., 2011).  Det har skapat oro för att rovfågelspopulationerna ska minska i 
framtiden. Takten för reproduktion är låg för rovfåglar och det gör att även en mindre ökning 
av rovfågelsdödlighet kan få stora konsekvenser för populationerna. De rovfågelsarter som 
anses mest utsatta i Sverige är röd glada, havsörn och kungsörn (Rydell et al. 2011). 
 
Att sätta upp vindkraftverk eller en vindkraftspark kommer även att påverka fåglarnas och 
andra organismers habitat (livsmiljöer). Det gäller speciellt i de områden som tidigare har 
varit orörda, eftersom det oftast måste ske en förändring i form av anläggning av infrastruktur 
runt vindkraftverken, så som nya ledningar och vägar. Fåglarna kan också välja att inte ha 
sina habitat i närheten av vindkraftverken. Konsekvenserna för habitatet är olika beroende på 
hur högt värderat det är för arten. Det finns fall då arten flyttar till ett annat område i närheten, 
men ett troligt scenario är också att det kommer att finnas konkurrens på den nya platsen som 
kan leda till en populationsminskning. En annan effekt för fåglar är barriäreffekter. 
Vindkraftverket kan då bli ett hinder som förhindrar fåglar att passera. Fåglarna måste då 
finna en ny väg som har en längre sträcka och som därför blir mer energikrävande (Rydell et 
al. 2011).  
 
Det finns åtgärder som kan göras för att minska habitatförlust, barriäreffekter och kollisioner i 
samband med vindkraft. En av åtgärderna är att inte bygga på de platser som är särskilt 
känsliga. Om vindkraftverket planeras är det därför viktigt att inventera fåglar vid dessa 
platser. Efter inventeringen ska en bedömning göras för att avgöra hur känsliga arterna är för 
vindkraftverkets påverkan. Om det finns rovfåglar på platsen bör vindkraftverk undvikas nära 
platser där koncentrationer ofta återfinns. För att skydda häcknings- och vistelseplatser kan 
buffertzoner upprättas. Buffertzoner kan ses som en rekommendation för att minimera 
riskerna, men de är inte helt vetenskapligt baserade. Det finns svårigheter med att sätta 
buffertzoner då det kan skilja sig mycket från plats till plats, då landskapets utformning och 
var det finns föda spelar en stor roll för hur fåglarna utnyttjar platsen. För att få en bättre 
utvärdering för buffertzoner inom området kan därför en lokal undersökning behövas (Rydell 
et al. 2011). 

3.4	  Turism	  

3.4.1	  Kulturvärden	  
För att etablera vindkraft krävs ofta stora ytor. Det gör att det finns en stor sannolikhet att 
fornlämningar, både synliga och under mark kan påverkas (Häggström 2013). Om det finns 
ett kulturarv på platsen som omfattas av kulturminneslagen så måste länsstyrelsen bestämma 
om det behövs en utredning enligt lagen (Energimyndigheten 2007). Det som länsstyrelsen då 
ska ta ställning till är om kulturminnet är ett hinder som inte är proportionerligt mot dess 
betydelse, enligt 2 kap. 12 § i kulturminneslagen (SFS 1988:950). Utredningen regleras av 2 
kap. 11 §, och det står även att utredningen ska vara vetenskapligt baserad samt att 
företagaren själv står för utredningens kostnader (SFS 1988:950). Om vindkraftverk i skog 
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planeras finns det dock en risk att området bara är översiktligt inventerat eller inte alls. En 
inventering på den planerade platsen kan då behövas (Riksantikvarieämbetet 2010).   
 
Om fornlämningen går att undvika är det positivt, då det blir den snabbaste vägen till 
godkännande av bygget. Det är därför viktigt att det finns en flexibilitet i planeringen för att 
undvika konflikter. I de fall där fornlämningen måste tas bort görs utgrävningar för att ta reda 
på så mycket som möjligt med hjälp av den. Det är storlek, läge, ålder och typ av fornlämning 
som avgör dess värde och om den ska tas bort. Det kan därför vara svårt att i planeringsstadiet 
förutse om en fornlämning kommer att orsaka konflikt. Om den kan tas bort görs en slutgiltig 
utgrävning för att avlägsna den och efter det kan byggprojektet fortsätta 
(Riksantikvarieämbetet 2010). Det går även att söka på fornlämningar i området vid 
planeringsarbeten genom Riksantikvarieämbetets sökfunktion (Riksantikvarieämbetet 2013).  
 
I Sverige finns riksintressen för kulturmiljö och dessa miljöer ska belysa kulturhistoriska 
värden. Dessa intressen pekas ut av riksantikvarieämbetet enligt miljöbalken 3 kap. 6 § (SFS 
1998:808). Lagen ska också försöka att skydda dessa områden så mycket som möjligt mot 
åtgärder som kan skada dem. Länsstyrelsen kan också föreslå nya riksintressen samt ändringar 
och upphävanden av dem. Vid planering ska kommunerna tillämpa de regler som finns när de 
utformar sin översiktsplan. Kommunen ska i översiktsplanen ge kunskap om de befintliga 
riksintressen som finns samt bedöma hur de ska kunna tillgodose dem. Den översiktsplan som 
tas fram är inte bindande vid planering, men vid beslutsfattande ska den vägas in 
(Riksantikvarieämbetet 2012). 
 
Vid planering av vindkraft är det även viktigt att göra en värdering av kulturarvet och 
kulturmiljön. Det finns inte absolut objektiva kriterier vid värdering och därför måste värdet 
tolkas och bedömningen vara baserat på platsens särdrag och miljö. Det finns en analysmodell 
framtagen av Boverket, Riksantikvarieämbetet, med flera, som analyserar landskapet utifrån 
dess karaktär, struktur och landmärken. Modellen analyserar även vilken påverkan platsen 
skulle utsättas för vid en vindkraftsetablering. Det finns tre huvudkategorier som är viktiga 
vid värdering av kulturarv, det är upplevelsevärde, kunskapsvärde och bruksvärde. Platsens 
bevarandevärde är en sammanvägning av dessa tre kategorier (Häggström 2013). 
 

3.4.2 Buller	  
När rotorbladen hos ett vindkraftverk snurrar genom luften uppstår det oönskat ljud som kan 
upplevas som bullerstörningar av kringboende. Detta ljud brukar ha sin energi i 
frekvensintervall mellan 500 Hz till 1000 Hz. Vindkraftverk genererar även två andra typer av 
ljud, nämligen lågfrekvent ljud (20-200 Hz) och infraljud (1-20 Hz). Infraljud är långt ifrån 
hörbart även nära vindkraftverken och inga bevis på hälsoeffekter har upptäckts vid dessa 
frekvensnivåer. Däremot är lågfrekvent ljud som genereras av moderna vindkraftverk oftast 
hörbart. Men hörbarhet förekommer även från dagliga bullerkällor så som vägtrafik, vilket i 
många fall ger högre ljudnivåer än lågfrekvent ljud från vindkraftverk. Från de större 
vindkraftverken genereras dock mer lågfrekvent ljud än från de mindre verken, vilket kan leda 
till problem då fler storskaliga vindkraftverk byggs i framtiden (Naturvårdsverket 2013). 
 
Riktvärden för ljudnivån som kommer från vindkraftverk bör inte överskrida 40 dB utomhus 
vid bostäder. I områden där friluftsliv är viktigt samt naturliga ljud dominerar, som i 
skogsområden, bör ljudnivån högst vara 35 dB (Naturvårdsverket 2013). Dagens vindkraft i 
skog har normalt en navhöjd på 100 m och träden brukar bli 10-30 m höga. Därför kommer 
ljudvågor in i skogen när de skickas ut från rotorbladen och passerar trädtopparna uppifrån. 
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Träd i skogen kan skapa efterklang som höjer ljudnivån som faller ner, men samtidigt kan 
även ljudnivån dämpas av ljudspridning. Detta fenomen beror helt enkelt på förändring av 
ljudfrekvenserna, vilket ger större ljudspridning vid ökning av frekvensen (Almgren 2011). 
 

3.4.3 Friluftsliv	  
Vindkraftverkens effekt på friluftsliv är osäker. I en studie i Jämtland studerades hur vindkraft 
kunde påverka turismen i länet. Ett av resultaten från studien var att de som sökte orörd natur 
och kulturupplevelser valde bort platser med vindkraftverk i större utsträckning än grupper 
som var där för till exempel sportsyften (Henningsson et al. 2012). Vid planering av vindkraft 
i skog behöver dock utfallet inte vara densamma, då vindkraften inte påverkar landskapet på 
samma sätt som i fjällområden Hur vindkraftverken upplevs av människor som vistas i skogen 
är även osäkert, då det inte finns mycket forskning kring detta. Vid vindkraftsplanering anser 
dock Boverket att naturområden vid bostäder, skolor och arbetsplatser är värdefulla och bör 
bevaras (Henningsson et al. 2012). Att placera vindkraftverken i redan exploaterade områden 
kan vara lämpligt, då det förstärker bilden av vindkraften som en energikälla (Boverket 2009).  
 
När ett vindkraftverk planeras bör hänsyn tas till riksintressen för friluftsliv. Dessa områden 
har stora natur- och kulturvärden och kan därför locka besökare från och utanför Sverige. Vid 
översiktsplanering, områdesbestämmelser samt detaljplanering av ett bygge i ett 
riksintresseområde ska kommunen enligt Plan- och bygglagen tillämpa 
hushållningsbestämmelserna i miljöbalken. Om ett riksintresse inte tillgodoses i kommunens 
översiktsplanering kan inte staten ingripa då planeringen inte är rättsligt bindande. Det är då 
upp till länsstyrelsen att ge ett särskilt granskningsyttrande. Plan- och bygglagen säger dock 
att staten får ingripa vid beslut om detaljplaner om dessa åtgärder gör att planen inte tar 
hänsyn till riksintressen (Naturvårdsverket 2006). 
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4.	  Intressen	  i	  Kronobergs	  län	  
I kapitlet ”Intressen i Kronobergs län” beskrivs området generellt utifrån biologisk mångfald 
och turism. I slutet av kapitlet finns även begränsningar utifrån kommunernas egen 
vindkraftsplanering.   

4.1	  Biologisk	  mångfald	  

4.1.1	  Fågelskydd	  	  
I Kronoberg förekommer cirka 40 fågelarter som ingår i EU:s fågeldirektiv. Exempel på arter 
i området som ingår i direktivet är havsörn, storlom, fiskgjuse, tjäder, orre och ljungpipare 
(Länsstyrelsen i Kronobergs län 2005).  Enligt Artportalens rapportsystem för fåglar har 
havsörn observerats 231 dagar under 2012 och kungsörnen har skådats 37 dagar 2012. Enligt 
Naturvårdsverkets rapport ”Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss” är 
kollisionsrisken för havsörn hög och studier i Tyskland har visat att havsörnen är den tredje 
vanligaste arten som inrapporterats vid kollisioner. Under åren 2002-2007 var 4 % av 
dödsfallen hos havsörnar en konsekvens av vindkraftverk, enligt data om havsörnar som 
lämnats in hos statens vilt (Helander och Bignert 2008). Sedan sammanställningen 2008 har 
10 havsörnar dödats av vindkraftverk. Detta kan visa på ett samband genom att dödsfallen för 
havsörn ökar med utbyggnaden av vindkraftverk (Rydell et al. 2011).  
 
För att skydda känsliga fåglar har länsstyrelsen i Kronoberg utfärdat tillträdesförbud på 
viktiga platser. Dessa benämns som fågelskyddsområden och är till för att skydda fågelarter 
som är känsliga för störning, som mänsklig aktivitet. De områden som har tillträdesförbud är 
Åsnen, Möckeln, Vidöster, Salen och Huseby samt Trollasjön och Örsjön (Länsstyrelsen i 
Kronobergs län). Reglering av fågelskyddsområden kontrolleras av Miljöbalken 7 kap. 12 § 
och den ger länsstyrelsen rätt till att inskränka markägarens eller allmänhetens rätt att vistas i 
området. De flesta av dessa områden är även naturreservat där andra känsliga områden kan 
finnas (Länsstyrelsen i Kronobergs län). Det finns också flera områden i länet som utpekats 
som Natura 2000 och som ska upprätthålla fågeldirektivet (Länsstyrelsen i Kronobergs län 
2005).  
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Figur	  3.	  Havsörn	  som	  skådats	  i	  Kronoberg.	  Punktens	  storlek	  speglar	  antal	  observationer	  (liten	  punkt	  1,	  mellanstor	  punkt	  
2	  och	  stor	  punk	  3-‐5).	  ArtPortalen	  (Naturvårdsverket	  2013).	  	  

 
Kronobergs län har stora arealer av våtmark, då de täcker ungefär 12 % av länet 
(Länsstyrelsen i Kronobergs län). Av dessa våtmarker finns det flera öppna våtmarker som är 
viktiga för fågellivet. Det finns 10 hotade fågelarter som är knutna till våtmarker. För att 
skydda dessa områden har länet tillsammans med Naturvårdsverket tagit fram en 
myrskyddsplan, där 14 av länets 25 våtmarker ingår. Dessa våtmarker ingår också i Natura 
2000-områden och i länets naturreservat finns våtmarker med olika naturvärde. Två viktiga 
områden med våtmarker är Åsnenområdet samt Tönnersjöheden-Årshultsmyren. I båda 
områdena finns ett rikt fågelliv (Länsstyrelsen i Kronobergs län).  
 

4.1.2	  Intresseorganisationer	  
I Kronobergs län finns Kronobergs Ornitologiska Förening som är en regional förening inom 
Sveriges Ornitologiska Förening. Sveriges Ornitologiska Förening har angett, i sin policy om 
bygge av vindkraft, att de anser att områden som nationalparker, naturreservat, Natura 2000 
samt naturskogar med höga naturvården ska undantas och att det ska finnas en skyddszon på 
1000 meter runt dessa. Föreningen vill även att extra hänsyn ska tas till rödlistade arter och 
EU:s fågeldirektiv lista 1. De platser som anses mest viktiga i skogsmark enligt föreningen är 
t.ex. våtmarker, natur- och urskogsliknande miljöer, åtelplatser för örn samt viktiga flyttstråk 
(Sveriges Ornitologiska Förening 2009). 

© ArtPortalen (Naturvårdsverket 2013) 
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4.2	  Turism	  

4.2.1	  Kulturvärden	  
Det finns 34 riksintressen för kulturmiljöer i Kronobergs län. Dessa kulturmiljöer består till 
stor del av fornlämningsmiljöer, herrgårds- och bymiljöer samt odlingslandskap. De 
kommuner som har tagit fram en vindkraftsplanering har även inkluderat kulturmiljöer i den. 
Flera av dessa är odlingslandskap och ligger inte i skogsmark, men vissa kulturmiljöer är i 
närheten av skog. Kulturmiljöerna kan också bestå av kyrkor, exempel är Härlöv i Alvesta 
samt Granhult i Uppvidinge som är Sveriges äldsta daterade träkyrka (Länsstyrelsen i 
Kronobergs län). Hur stiftet och församlingarna ställer sig till frågan om vindkraftverk som är 
synliga från kyrkan är oklart, men Växjö stift har genomfört en lokal satsning för 
vindkraftverk där stiftet och markägare har bildat UppVind som är en ekonomisk förening, i 
syfte att satsa på en utbyggnad av vindkraften. Vindkraftverken kommer dock att placeras i 
skogsindustriområden i Uppvidinge och inte i närheten av stiftets kyrkor. Ett att syftena är 
samla in pengar till församlingen och stiftet (Svenska Kyrkan 2012).  
 
Det finns även ett kulturreservat i länet. Kulturreservatet är Linnés Råshult och är ett projekt 
där länsstyrelsen vill bevara landskapet och återskapa hur det såg ut på Linnés födelseplats. I 
reservatet är det bland annat förbjudet att uppföra ny byggnad, mast eller liknande anläggning. 
Det är även förbjudet att utan länsstyrelsens tillåtelse uppföra ny väg (Länsstyrelsen i 
Kronobergs län 2002). Att sätta upp ett vindkraftverk i närheten av reservatet skulle därför 
kunna leda till konflikter. Platsen är även nominerad som ett av UNESCOs världsarv i ett 
samarbete mellan Uppsala och Kronobergs län. Sveriges regering kommer att lämna in den 
slutgiltiga nomineringen till UNESCO tidigast i början av 2015 (Länsstyrelsen i Uppsala län). 
Om platsen blir ett världsarv förbinder sig staten att bevara och skydda området, och större 
hänsyn måste tas vid exploatering som berör det (Häggström 2013). Även Älmhults kommun 
har i sin vindkraftsplan framfört sin åsikt om att de anser att kulturreservatet helst ska 
undvikas (Älmhults kommun 2011).  

4.2.2	  Friluftsliv	  och	  buller	  
Det finns fyra områden som anses vara riksintresse för friluftsliv i Kronoberg idag. Dessa 
områden är Åsnen-, Vidöstern-, Bolmen- och Möckelnområdet (Länsstyrelsen i Kronobergs 
län 2012). Området Åsnen ingår i ett projekt som ska stärka den som en destination för 
naturturism i Småland och runt området finns möjlighet för flera friluftsaktiviteter så som 
fiske och vandring (Destination Åsnen). Smålands sjörike är en besöksdestination för 
Ljungby, Värnamo, Hylte och Gislaveds kommuner. De beskriver Bolmen och Vidöstern som 
bra turistmål för dem som är intresserade av fiske (Smålands sjörike). 
 
Det finns konflikter kring vindkraftsetablering i studieområdet. Det gäller främst föreningen 
Svenskt Landskapsskydd som har en lokalförening, Föreningen VI, i Uppvidinge. Föreningen 
menar att byggandet av vindkraftverk i området kommer att bidra till höga bullernivåer och 
minska rekreationsmöjligheter (Föreningen VI i Uppvidinge). Hur stor organisationen är i 
dagsläget framkommer inte men de strävar efter fler än 1000 medlemmar. Föreningen har 
dock väldigt fasta åsikter och det är inte säkert att en stor del av befolkningen i länet delar 
deras åsikt om vindkraft.  

	  

4.3	  Kommunernas	  vindkraftsplanering	  
Resultaten av granskningen av kommunernas vindkraftsplaner med avseende på de principer 
och parametrar som användes vid planeringen är sammanställda i tabell 1. Av tabellen 
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framgår om kommunerna hade en miljöbedömning vid planeringen, planerad effekt samt 4 
parametrar som beskriver begränsningar enligt kommunernas planer. De avgränsningar som 
kommunerna i Kronobergs län kommit fram till som lämpliga eller olämpliga för vindkraft 
illustreras i figur 4. 
 
Tabell	  1:	  Tabell	  över	  kommunernas	  vindkraftsplanering.	  Data	  till	  tabellen	  kommer	  från	  kommunernas	  
vindkraftsplanering	  samt	  från	  Boverkets	  rapport	  ”Utvärdering	  och	  uppföljning	  av	  stöd	  till	  planeringsinsatser	  för	  
vindkraft”	  (Boverket	  2012).	  	  

 
Kommun	   Finns	  

miljöbedömni
ng	  av	  
vindkraftsplan
en?	  

Planerad	  effekt	  
enligt	  
kommunen	  

Parameter	  1	   Parameter	  2	   Parameter	  3	   Parameter	  4	  

Alvesta	   Ja	   223	  MW	   500	  m	  från	  
bostadshus	  och	  
1000	  m	  från	  
tätorter	  

100	  respektive	  
200	  m	  från	  
kraftledning	  
beroende	  på	  
vindkraftverkets	  
höjd	  

Ej	  i	  Natura	  
2000/naturreser
vat	  och	  ej	  
mindre	  än	  400	  
m	  från	  området	  
	  

Avstånd	  50	  m	  till	  
allmänna	  vägar	  

Ljungby	   Ja	   500-‐750	  MW	   500	  m	  från	  
bostadshus	  och	  
1000	  m	  från	  
tätorter	  

100	  respektive	  
200	  m	  från	  
kraftledning	  
beroende	  på	  
vindkraftverkets	  
höjd	  

	   Skyddszon	  200	  m	  
från	  större	  
allmänna	  vägar.	  
Minst	  50	  m	  från	  
övriga	  allmänna	  
vägar.	  

Älmhult	   Ja	   215-‐321	  MW	  
(67	  verk)	  

500	  m	  från	  
friläggande	  hus	  
och	  1000	  m	  från	  
tätorter	  

100	  respektive	  
200	  m	  från	  
kraftledning	  
beroende	  på	  
vindkraftverkets	  
höjd	  	  

Ej	  i	  Natura	  2000	  
områden.	  
Bullret	  i	  dessa	  
områden	  får	  ej	  
vara	  över	  35	  dB.	  
400	  m	  
skyddszon	  från	  
naturreservat	  

Skyddszon	  200	  m	  
från	  allmänna	  
vägar,	  järnvägar	  
elledningar	  
(stam/regionnät),	  
mobilmaster	  

Tingsryd	   Ja	   40	  verk	   Minst	  400	  m	  
från	  tätorter	  
fristående	  
bebyggelse	  

Säkerhetsavstån
d	  200	  m	  från	  
kraftledningar	  

Max	  35	  dB	  i	  
Natura	  2000	  och	  
naturreservat	  

Avstånd	  till	  
mindre	  och	  
allmänna	  vägar,	  
minst	  verkets	  
totalhöjd.	  Till	  
master	  minst	  200	  
m	  

Uppvidinge	   Nej	   350-‐500	  MW	   500	  m	  från	  
tätorter	  och	  
sammanhållen	  
bebyggelse,	  
1000	  m	  från	  LIS-‐
områden	  

Minst	  
totalhöjden	  +50	  
m	  från	  
kraftledningar	  

Max	  35	  dB	  i	  
Natura	  2000	  och	  
naturreservat.	  

Avstånd	  till	  väg,	  
järnväg	  bör	  minst	  
vara	  verkets	  
totalhöjd	  plus	  50	  
meter	  

Växjö	   Ja	   350	  MW	   Minst	  500	  m	  
från	  bostäder,	  
750	  m	  till	  
minder	  orter	  
samt	  1000	  m	  till	  
Växjö	  stad	  

Skyddsavstånd	  
på	  400	  m	  för	  
större	  verk	  

Ej	  mindre	  än	  
400	  m	  från	  
Natura	  2000	  
samt	  
naturreservat	  

Avstånd	  till	  vägar	  
minst	  
skyddsområdets	  
bredd	  +	  verkets	  
total	  höjd	  
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 	  Figur	  4.	  Karta	  över	  kommunernas	  vindkraftsplanering	  för	  Kronobergs	  län	  med	  omnejd	  (Boverket	  2013	  
opubl.,	  ©	  Lantmäteriet	  [i2012/920]).	  
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5.	  Resultat	  från	  GIS-‐analys	  
Resultaten från GIS-analyserna framgår av figur 5-10. Figur 5 visar områden som är viktiga 
för biologisk mångfald. Figur 6 visar viktiga områden för turism i länet. Figur 7 visar de bästa 
vindförhållanden för maximal energivinst. Figur 8 är en karta över de tekniska 
begränsningarna. Figur 9 är en karta över sammanvägt resultat samt riksintressen. Figur 10 är 
en samlad lämplighetskarta med alla faktorer. 
 
 

 
Figur	  5.	  Karta	  över	  de	  områden	  som	  är	  viktiga	  för	  biologisk	  mångfald,	  inklusive	  myrskyddsprogram,	  naturreservat	  och	  
Natura	  2000	  (orange)	  (Länsstyrelsen	  2013,	  ©	  Lantmäteriet	  [i2012/920]).	  
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Figur	  6.	  	  Karta	  över	  viktiga	  områden	  för	  turism	  i	  länet.	  Riksintresseområden	  för	  friluftsliv	  och	  kulturvård	  visas	  i	  orange,	  
medan	  kulturreservat	  visas	  med	  röd	  färg.	  Alla	  har	  en	  buffertzon	  på	  500	  meter	  vilket	  beror	  på	  att	  det	  är	  det	  längsta	  
rapporterade	  kastavståndet	  för	  bladdelar	  som	  lossnat	  och	  därför	  kan	  anses	  vara	  ett	  lämpligt	  säkerhetsavstånd	  (Boverket	  
2009)	  (Länsstyrelsen	  2013,	  ©	  Lantmäteriet	  [i2012/920]).	  
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Figur	  7.	  Karta	  som	  visar	  de	  bästa	  vindförhållanden	  där	  den	  möjliga	  energivinsten	  är	  maximal,	  4,5-‐7,8	  m/s.	  
(Energimyndigheten	  2013,	  ©	  Lantmäteriet	  [i2012/920]).	  
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Figur	  8.	  Karta	  över	  tekniska	  begränsningar	  (markerat	  med	  rött)	  där	  hus	  har	  en	  buffertzon	  på	  500	  meter,	  kraftledningar	  
200	  meter	  och	  vägar	  150	  meter	  (Länsstyrelsen	  2013,	  ©	  Lantmäteriet	  [i2012/920]).	  
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Figur	  9.	  Karta	  över	  sammanvägt	  resultat,	  i	  en	  glidande	  skala	  där	  grönt	  visar	  lämpliga	  områden	  och	  rött	  visar	  olämpliga	  
områden	  för	  vindkraft,	  samt	  riksintressen.	  Riksintressen	  för	  vindkraft	  är	  ljusgröna	  med	  svart	  linje	  i	  kartan.	  
Konfliktområden	  är	  markerade	  med	  en	  vit	  ring,	  som	  markerar	  riksintresseområden	  där	  intressekonflikter	  kan	  förväntas	  
(Länsstyrelsen	  2013,	  ©	  Lantmäteriet	  [i2012/920]).	  
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Figur	  10.	  Lämplighetskarta,	  i	  en	  glidande	  skala	  där	  grönt	  visar	  lämpliga	  områden	  och	  rött	  visar	  olämpliga	  områden	  för	  
vindkraft,	  med	  alla	  faktorer	  samt	  lämpliga	  områden	  för	  vindkraftparker	  markerade	  med	  polygoner	  i	  blått.	  Vita	  områden	  
visar	  potentiella	  konfliktområden	  för	  vindkraftsplaneringen	  (Länsstyrelsen	  2013,	  ©	  Lantmäteriet	  [i2012/920]).	  
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Den totala area som kan anses vara lämplig för vindkraftsutbyggnad i Kronobergs län 
beräknades till 146,75 km2 enligt kartan i figur 10. Arean som tar upp en ruta (se figur 2)  som 
ärr 1 km2. Enligt det rutsystem som användes vid beräkningen i denna studie ryms 146 rutor i 
den totala arean som beräknades vara lämplig för vindkraft. Antalet vindkraftverk kan då 
grovt beräknas till 296 verk. Installerad effekt enligt planeringen kan beräknas enligt följande: 
 

§ Installerad	  effekt	  enligt	  planeringen	  med	  en	  medeleffekt	  på	  2	  MW	  (medelvärde	  i	  
hela	  landet	  2011)	  blir	  

o 296*2	  =	  584	  MW	  
§ Installerad	  effekt	  enligt	  planeringen	  med	  en	  medeleffekt	  på	  1,4	  MW	  (medelvärde	  

i	  Kronobergs	  län	  2008)	  blir	  
o 296*1,4	  =414,4	  MW	  
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6.	  Diskussion	  	  

6.1	  Biologisk	  mångfald	  
Då det inte har funnits en rapport om inventering eller studier av rödlistade fågelarter i 
området så kan kartan som visar aspekter av den biologiska mångfalden, i form av skyddad 
och värdefull natur, inte anses som fullständig. De områden som utpekas skulle kunna vara 
känsliga fågelområden som skulle kunna störas av vindkraftverk. I Kronoberg är havsörnen en 
särskilt känslig art för effekter av vindkraftverk. Enligt kartan med antalet observerade 
havsörnar (figur 3) ser det ut som att konflikter med studiens vindkraftsplan är minimala 
(figur 10), vilket även skulle gälla riksintressen för vindbruk från 2013 (figur 9). Det finns 
dock risk för konflikter vid kommunernas vindkraftsplanering (figur 4) då områden som 
utpekas som lämpliga för vindkraft överlappar vissa mindre områden som utpekas som 
värdefulla för biologisk mångfald. Observationerna om havsörn är dock inrapporterat av 
frivilliga observatörer och därför är det inte säkert att alla observationer som är listade är 
korrekta. Samtidigt finns det många områden som inte är besökta. Men om det finns en trend 
med flera rapporterade fåglar i ett visst område, så kan man ändå se det som att det ökar 
chansen att det faktiskt finns havsörnar i det området.  
 
I kartorna har hänsyn tagits till våtmarker och specifikt de myrmarker som har klassats som 
känsliga i myrskyddsplanen (Naturvårdsverket 2007). Flera av de områden som utpekas som 
myrskyddsområden är viktiga områden för fåglar och kan ge en överblicksbild över viktiga 
områden för fågelliv i länet. Det kan finnas problem med att endast ta hänsyn till dessa 
områden, då det kan finnas fler våtmarker i länet som är känsliga för störning. Ett annat 
problem som uppstår vid planering är att så mycket som 12 % av länets areal består av 
våtmarker. Om alla våtmarker skulle visa sig stå i konflikt med vindkraftsetablering skulle det 
bli svårare att över huvud taget finna platser som skulle vara lämpliga för detta. För att 
underlätta planeringen skulle det behövas en mer ingående bedömning av våtmarker som 
finns nära områden där vindkraft planeras.  
 
Det finns inga buffertzoner i kartan i figur 5 som kan anses representera värdefulla områden 
för biologisk mångfald. Det är på grund av att det var svårt att få fram ens ett ungefärligt 
avstånd som skulle behövas som skyddszon runt de olika områdena. Det finns också en stor 
variation beroende på hur området ser ut och därför var det svårt att bestämma en exakt 
skyddszon. Svenska Ornitologiska Föreningen tog upp i sin policy att de ville ha en 
skyddszon på 1000 meter runt känsliga områden, men det finns inget som tyder på att det 
värdet gäller på alla känsliga platser. Vid sådana intressekonflikter kan det behövas en dialog 
mellan intresseorganisationer och experter redan i planeringsstadiet för att avgöra hur stor en 
buffertzon skulle behöva vara.  
 
Enligt resultatkartan (figur 10) som visar lämpliga områden för vindkraft så går de flesta av 
dem inte ut över de skyddade och värdefulla områden som visas i figur 5 och 6. I lämpliga 
områden för vindkraft ut från denna studie finns det vissa mycket små arealer där konflikter 
med värdefulla områden för biologiska mångfald skulle kunna uppstå. De lämpliga områdena 
överlappar inte helt dessa områden och det skulle kunna finnas möjligheter till kompromisser 
kring sådana intressekonflikter. Det svåra med att hitta lämpliga platser för vindkraftverk var 
att områden med tänkbara intressekonflikter med biologisk mångfald var väldigt utspridda 
över länet. Lämpliga områden enligt denna studie gav dock mindre områden med potentiella 
konflikter än den nationella planeringen för riksintressen för vindkraft (Energimyndigheten 
2013) gör, då denna planering överlappar betydande arealer som har skyddsvärde för 
biologisk mångfald (figur 9). Även kommunerna har lagt sin planering över små arealer som 
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kan påverka dessa områden (figur 4), vilket tyder på att studiens lämpliga områden för 
vindkraft och kommunernas planering tar större hänsyn till känsliga områden än riksintressen 
för vindbruk.  

6.2	  Turism	  
I länet finns riksintressen för kulturvård och friluftsliv som skulle kunna innebära konflikter 
mellan vindkraft, turism och lokalbefolkningen (figur 6). Buller skulle i dessa områden kunna 
skada turismen då det skulle kunna upplevas som störande. I dessa områden är det viktigt att i 
planeringen ta hänsyn till bullernivåer då många kommer dit för rekreationsvärdena. 
Skyddszonen runt dessa områden är därför satt till 500 meter för att minska risken för buller i 
dessa områden (riksintresse för kulturvård och friluftsliv samt kulturreservat). Det är dock ett 
osäkert avstånd då bullret kan bli både lägre och högre i skogsområden beroende på placering 
av vindkraftverken. En högre eller lägre buffertzon skulle därför kunna sättas beroende på 
förutsättningarna i området. Undersökningar om bullernivåer i de planerade områdena borde 
därför göras innan en översiktsplan eller vindkraftsplan fastslås.  
 
Kulturreservatet Linnés Råshult skulle vara extra svårt att planera vindkraft i närheten av om 
det planeras bli ett av UNESCOs världsarv. Om det uppnår världsarvsstatus skulle det också 
vara särskilt viktigt för Kronobergs turism. Om vindkraftverk skulle planeras nära platsen 
skulle det bli väldigt svårt att få tillstånd och planerings- och tillståndsprocessen kan tänkas 
bli utdragen. Detta skulle också kunna innebära stora konflikter mellan vindkraftsföretag, de 
som arbetar i reservatet och andra intressenter. Om det finns andra områdesalternativ att 
placera vindkraftverken i så vore det förmodligen bäst att undvika att bygga vid och i närheten 
av kulturreservatet. Enligt kartan med lämpliga områden i denna studie finns det dock inget 
utpekat område för vindkraft som är beläget i närheten av kulturreservatet (figur 10) och det 
finns andra hinder så som tekniska begränsningar för att bygga vid platsen. Älmhults kommun 
har i sin vindkraftsplanering gjort ett liknande ställningstagande där de skriver att byggen vid 
reservatet bör undvikas (Älmhults kommun 2011).  
 
För att bäst veta hur riksintressen för kulturvärde och friluftsliv ska bevaras och eventuellt 
förenas med en utbyggnad av vindkraft är det viktigt med medborgardialog. Det beror på att 
dessa områden är speciellt viktiga för dem som bor i området. Denna studie kunde inte göras 
via medborgardialog men det kunde konstateras att det finns organisationer så som VI i 
Uppvidinge som är emot vindkraftverk och anser att dessa förstör naturupplevelser. Om det i 
framtiden skulle göras en djupare medborgardialog så skulle det vara bra att bjuda in och 
lyssna på sport- och fritidsorganisationer för att höra deras åsikter samt dokumentera vilka 
områden som de anser vara av högst värde. Det skulle förmodligen vara svårt att förhålla sig 
till de organisationer som är helt emot vindkraft då det i dessa fall inte kan tycks kunna 
förekomma kompromisser, men genom dialog finns det ändå möjligheter att väga in deras 
åsikter i besluten. Vissa av de områden som utpekats som lämpliga för vindkraft i denna 
studie och de områden som utgör riksintressen för vindbruk ligger i närheten av områden som 
är av riksintresse för kulturvård eller friluftsliv (figur 9 och 10). Detta skulle kunna innebära 
intressekonflikter om de ligger för nära varandra och vindkraftverken blir synliga för dem 
som vistas i området eller om det skulle leda till högre bullernivåer.  
 
Flera av sjöarna beskrivs som värdefulla av kommunerna. Det är dock svårt att veta hur 
värdefulla de är, då flera ingår i turismprojekt som beskrivs på respektive hemsidor. Dessa är 
även till för reklam för att locka turister och speglar inte alltid dess riktiga värde. För att 
kunna bedöma deras värde skulle det behövts data över hur många som besöker dessa platser 
och åsikter från dem som brukar besöka sjöarna. Det är dock sannolikt att det kan finnas 
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arbetstillfällen sommartid som är knutna till aktiviteter kring de större sjöarna. Om 
vindkraftverk byggs i närheten av dem finns en risk att besökarna minskar och att intäkter och 
arbetstillfällen minskar som en följd av det. Det kan också finnas arbeten kring områden med 
höga kulturvärden, då flera hyser gårdar och kyrkor. Dessa är också ofta beroende av 
besökare och skulle kunna förlora intäkter om vindkraftverk uppfördes. En dialog med de 
berörda behövs därför även i dessa fall. I vissa fall kan områden med höga kulturvärden tjäna 
på vindkraftverken om de är med i planeringsprocessen, då det finns stift inom kyrkan som 
engagerat sig i vindkraften. Det är dock osäkert om dessa går med på att ha vindkraftverk 
synliga vid kyrkan. Vindkraftverk nära kyrkor eller någon annan byggnad som uppfattas som 
landmärke kan vara känsligt, så därför kan det vara bra att placera verken på ett längre 
avstånd från dessa. 
 
Det finns dessutom många fornlämningar utspridda över länet. Fornlämningarna är av olika 
typ och en del kan redan vara avlägsnade från platsen. En fornlämning på platsen behöver 
därför inte innebära stora problem för bygge av vindkraftverk. Trots att det finns platser som 
redan är utpekade i länet kommer en inventering kunna bli aktuell då flera områden i skog 
inte blivit inventerade med avseende på fornlämningar. De utpekade lämpliga områdena för 
vindkraft enligt kartan i figur 10 täcker i vissa fall stora arealer och därför skulle viktiga 
fornlämningar kunna undvikas även i dessa områden om värdet av dem anses vara högt. 
Intressekonflikter skulle kunna uppstå om vindkraftverket skulle placeras i närheten av 
speciellt värdefulla fornlämningar. Då kan vindkraftverket behöva placeras längre bort. 
Fornlämningar som hittas och kan tas bort vid bygget kan även påverka turismen positivt om 
de kan visas upp på museum eller liknande och därför kan en utgrävning i samband med 
vindkraftsbygge bli något positivt ur kulturvärdessynpunkt.  

6.3	  Tekniska	  begränsningar	  
 
Vindkraftparker i skog är en relativt ny form av utveckling då vindkraft expanderar hastigt i 
Sverige. Fler vindkraftsetableringar innebär störningar och konflikter på olika håll: buller, 
förstörd landskapsbild samt begränsad markanvändning. När klimatmålet om ökad andel av 
förnyelsebar energi ska nås krävs det nya lösningar. Eftersom en stor del av Sveriges 
landareal består av skogsmark kan en utbyggnad av vindkraft i skog vara en oundviklig trend. 
Vindhastigheten dämpas med höjden vilket är ett problem för etablering i skog. Det leder till 
minskad elproduktion, som kan leda till att flera verk i skog måste byggas. Teknisk utveckling 
av vindkraftverk kan dock leda till framsteg som eventuellt kommer att förbättra effekten hos 
vindkraftverk i skog i framtiden.  
 
Att dra nya kraftledningar för att anpassa sig till vindkraftverken innebär naturligtvis högre 
kostnader. Detta kan dock kompenseras med bra vindhastighet som är avgörande för 
energiutvinning så kostnaden för eventuella nya kraftledningar blir försumbar. Detta kan dock 
skapa konflikter i skogsmark då turbulens kan göra att effekten minskar. Om nya 
kraftledningar är lönsamma beror därför på hur mycket turbulens som skapas samt hur högt 
vindkraftverket behöver vara. För transportering av vindkraftverk till skogar för etablering 
krävs det tillgänglighet till vägar och samtidigt råder det säkerhetsavstånd från allmänna vägar 
för att undvika olyckor. Säkerhetsavstånd till vägar enligt kommunernas planering ligger 
mellan 50-200 meter, med variation som beror huvudsakligen på vindkraftverkens höjd. I 
planeringen som gjorts för arbetet har en avståndet räknats med 150 meter från vägar. Detta 
beror på att vindkraftverk i skog ofta är högre än andra för att nå tillräcklig höjd över 
trädgränsen. Beroende på trädens höjd kan säkerhetsavståndet därför behöva ökas till 200 
meter.  
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Om vindkraftverken står för tätt finns det risk för att de tar vinden ifrån varandra, så avstånd 
mellan vindkraftverken avgörs helt enkelt med rotordiametern på vindkraftverken. Eftersom 
data om vilken modell av vindkraftverk som används i Kronobergs län saknas är det svårt att 
bestämma den exakta tätheten som bygger på rotordiametern. Ett grovt antagande gjordes 
därför, där rotordiametern bestämdes till 100 meter vid beräkning av energimängden som 
skulle kunna utvinnas från de planerade verken. 
 
De tekniska begränsningarna innebär också att det är svårare att placera ut vindkraftverken. 
Planeringen enligt studien har några konflikter med dessa begränsningar och kan behöva 
planeras om (figur 10). Även riksintressena för vindkraft enligt Energimyndigheten (2013) 
går ut över områden med tekniska begräsningar så som bebyggelse (figur 9). Det är svårt att 
undvika bebyggelsen i studieområdet då den är väldigt utspridd. Alla hus är inte inventerade 
och det kan leda till att vissa hus blir en begräsning trots att de är obebodda. Den stora 
utbredningen och förekomsten av tekniska begränsningar respektive vindförhållandena i länet 
är också den främsta orsaken till varför de olika planerna (nationell, kommunal, samt 
föreliggande studie) visat sig ha relativt lika resultat.  
 

6.4	  Riksintresse	  och	  planering	  
Energimyndighetens främsta kriterium för utpekande av riksintresseområden för vindkraft var 
vindförhållanden, vilken medför stora potentiella konflikter med andra riksintressen samt med 
flera miljömål. Revideringen av riksintresseområdena visar en vilja till ökande utbyggnad av 
vindkraft i hela landet. Mycket av värdefulla områden för naturvård och friluftsliv tas ingen 
hänsyn till. Förklaringen till detta kan vara att när bedömningen av de nya 
riksintresseområdena för vindkraft gjordes bortsågs från alla andra faktorer förutom 
huvudkriteriet. Kommunerna kommer i ett senare skede att väga in riksintresseområdena för 
att utföra sin egen översiktsplanering. Där kan känsliga områden samt de stora potentiella 
konflikterna diskuteras och analyseras för att kunna åstadkomma rimliga kompromisser. I 
Kronobergs län är det dock inte stora potentiella konflikter som skapas med de nya 
riksintressena för vindkraft, och därför kommer det inte vara lika stora behov av avvägningar 
gentemot andra intressen för kommunerna i deras planering.  
 
Att vissa kommuner i länet inte har gjort en fullständig vindkraftsplanering kan leda till att de 
skapar underlag för konflikter med andra intressen i kommunen. Detta gäller speciellt 
Uppvidinge som är en kommun som har bland de bästa förutsättningarna för vindkraft i länet, 
men ingen fullständig planering. Det är också viktigt att Uppvidinge planerar med 
medborgardialog då det finns grupper i kommunen som är emot vindkraftsetablering. Enligt 
de utpekade riksintressena (figur 9) och enligt studiens planering så är det alltså Uppvidinge 
som har de största arealerna som är lämpliga för vindkraft. Det är därför viktigt att de tar fram 
en översiktsplan som tar hänsyn till en hållbar utveckling för området och som har med 
ekonomiska, sociala, tekniska och ekologiska aspekter.  
 

6.5	  Energivinst	  
Med hjälp av resultatkartan (figur 10) kunde en uppskattning av arean för lämpliga områden 
för vindkraftsbygge beräknas. Effekten erhölls genom en grov beräkning och detta gör att det 
finns en felmarginal i uträkningen. Data för rotordiameter samt täthet härrör från antagandena 
100 meter respektive 1 km. Rutsystem som användes är en förenkling för att kunna räkna ut 
hur många vindkraftverk som skulle kunna får plats. I verkligheten kommer verken kunna stå 
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i cirklar eller rutsystem som har fler rader än bara två vilka tar upp mindre area. Detta innebär 
att fler verk kan rymmas inom lämpliga områdena i praktiken. 
 
Medeleffekterna för Sverige samt för Kronobergs län antogs för att förenkla beräkningen och 
för att kunna jämföra värden. Skillnaden i medeleffekterna tyder på att mindre produktion 
förekommer vid vindkraftsparker i skogsmark. Data för medeleffekterna hämtades från 2011 
respektive 2008 och medelvinden kan vara olika beroende på år. I kommunernas senaste 
planeringar syns det att t.ex. för Älmhults kommun går den planerade effekten upp till 321 
MW för 67 verk vilken innebär effekten för varje verk är 4.8MW. Om samma effekt (4,8MW) 
antas för alla kommuner i Kronobergs län blir antalet planerad verk 446 verk. Denna siffra är 
betydligt större än vårt eget resultat som är 291. Älmhults kommuns antagande om 4.8 MW 
per vindkraftverk skulle dock verka orimligt då medeleffekten i Sverige är 2 MW per 
vindkraftverk, och då vindkraftverk i skog ofta har en lägre medeleffekt. En annan anledning 
till de olika resultaten kan vara att studiens analys har varit mer övergripande där olika 
principer analyserats, och att kommunerna har utfört mer lokala analyser i enlighet med lokala 
mål. Från kommunernas vindkraftplanering (figur 4) syns även att kommunerna kan ha räknat 
med större arealer för sin planering än föreliggande studie.  
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7.	  Slutsats 
Kronobergs län har begränsade möjligheter för en utbyggnad av vindkraft (figur 10). Det är 
till stor del beroende på vindförhållandena samt att begränsningar och konfliktområden täcker 
en betydande areal av länet. De utpekade områdena för vindbruk från analysen var därför 
liknande de områden som Energimyndigheten pekat ut som riksintresse (figur 9). 
Tillsammans med vindförhållanden är tekniska begränsningar den största orsaken till varför 
de olika planerna liknar varandra. De tekniska begränsningar som bör tas hänsyn till är 
bebyggelse, kraftledningar och vägar med skyddsavstånd. Dessa begränsningar tar upp stora 
arealer av länet och ligger utspritt. Kommunernas vindkraftsplanering skilde sig mer från 
studiens resultat och från riksintressena för vindbruk (figur 4). Det fanns områden som både 
kommunen och föreliggande studie angav som olämpliga, men i vissa fall har kommunen 
angett värdefulla områden som olämpliga medan vår studie endast angett dem som 
konfliktområden (figur 4-6).   
 
Det är sannolikt att en vindkraftpark i skog kommer att ge mindre energi än ett vindkraftverk i 
öppna landskap. För att kompensera detta behövs större arealer för fler verk. Det kan bli ett 
problem i länet då lämpliga arealer för vindbruk är små. En ungefärlig effekt som skulle 
kunna fås ut är 414-584 MW. Det är betydligt lägre än vad vissa kommuner satt som mål, 
men kommunerna har större lämpliga områden för vindbruk. Trots större arealer har vissa 
kommuner angett en högre medeleffekt per verk. Om dessa värden används är det sannolikt 
att de får ut mindre effekt än planerat eftersom inte tillräckligt många verk byggs.  
 
Den biologiska mångfalden och sociala hållbarhetsaspekter är viktiga att ta hänsyn till i 
planeringen. För att skydda fågelarter bör områden med skyddsvärde ses som potentiella 
konfliktområden, så som naturreservat och Natura 2000. Våtmarksområden är viktiga för 
fåglar, men i ett län med stora arealer våtmark kan Sveriges myrskyddsplan användas som 
underlag för att hitta potentiella konfliktområden. För att ta reda på häckningsplatser för 
känsliga arter kan frivilliga observationer från intresseorganisationer vara ett hjälpmedel om 
det finns många observationer i samma områden. Vindkraftverken kan även bidra till 
konflikter om de byggs nära eller i kultur- och rekreationsområden som är viktiga för 
områdets turism. För att undvika konflikter kan kommunen föra en medborgardialog med 
olika intressenter och då få med värdefulla områden i planeringen. Konfliktområden kan vara 
kulturreservat samt riksintressen för kulturvård och friluftsliv. En skyddszon på 500 meter 
runt dessa för att undvika buller och som säkerhetsavstånd kan också minska konflikterna i 
dessa områden. 
 
För att utföra planeringen utifrån ett hållbarhetsperspektiv bör både energivinst, biologisk 
mångfald och sociala hållbarhetsaspekter tas med. I planeringen kan konflikter uppstå mellan 
dessa hållbarhetsaspekter och mellan miljömålen ”Levande skogar”, ”Ett rikt växt- och djurliv” 
och ”Begränsad klimatpåverkan”. Genom att få ut en stor energivinst från vindkraftverken 
kan mängden fossila bränslen för energiproduktion minska. En stor vindkraftsexpansion kan 
dock skada den biologiska mångfalden och en konflikt skapas därför mellan miljömålen. 
Vindkraften kan också bidra med försämrad livskvalitet för dem som bor nära dem, då många 
kan finna buller och visuella intryck från vindkraftverken störande, vilket även kan ha en 
negativ påverkan på värdefulla kultur- och rekreationsområden. När en så stor jämvikt som 
möjligt uppnås mellan dessa miljömål bör konflikterna mellan dem kunna minimeras.  
För att skapa en jämvikt mellan dem bör alla dessa hållbarhetsaspekter vägas in i planeringen 
och kompromisser mellan dem göras.  
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