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SNFs syn på vindkraft 

Naturskyddsföreningen anser  

•  att vindkraft bör kunna bidra med minst 30 TWh till år 2020 

•   att vindkraftverken ska etableras i lägen där de inte hotar höga natur- 
eller miljövärden, och med stor hänsyn till sociala värden 

•   att kommunerna ska ta ett aktivt ansvar för att så långt möjligt 
säkerställa detta i sin planering, samt 

•  att vindkraftverken i första hand ska lokaliseras till områden som redan 
är exploaterade eller bullerstörda, som utefter vägar och vid 
industriområden.  
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Risker med felplacerad vindkraft 
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En rovfågel som spanar nedåt efter byten har svårt 
att samtidigt hålla uppsikt framåt.

Skydd i lagstiftningen
Det görs ingen skillnad mellan fåglar och fladder-
möss när det gäller skyddsvärde. Enligt art skydds-
förordningen (ingår i miljöbalken) är det förbjudet 
att med avsikt döda eller skada vilda fåglar och 
fladdermöss. Förordningen kan inte tolkas bok-
stavligt, eftersom mycket av mänsklig verksamhet 
(biltrafik, snabbtåg) faktiskt kan skada och döda 
fåglar och fladdermöss. Meningen med förordningen 
är att se till så alla arter finns kvar i livskraftiga 
bestånd. 

De hotade arterna som är  listade i EU:s fågeldirek-
tiv och i den svenska rödlistan, har högsta prioritet. 
Där finns till exempel rovfåglar som kungsörn, 
havsörn och röd glada.

Rödlistor
Det finns rödlistor på både nationell och interna-
tionell nivå. Även om Sverige främst arbetar med 
den svenska rödlistan, har vi ett särskilt ansvar för 
arter som har större delen av sin världsutbredning 
i vårt land. Fiskgjuse är ett exempel, den finns i 
Sverige och Finland. 

ArtDatabanken vid SLU, Sveriges lantbruksuniver-
sitet har i uppgift att samla och utvärdera informa-
tion om hotade arter. Det är ArtDatabanken som 
sammanställer den svenska rödlistan.  

SMÖLA 
I Norges kustband ungefär i höjd med Trondheim 
ligger ön Smöla som har mycket höga tätheter av 
häckande havsörn. Sedan parken byggdes 2002 
har ett 40-tal havsörnar omkommit till följd av 
kollisioner med de 68 vindkraftverken. Det här har 
inte påverkat den norska populationen av havsörn, 
som vuxit kraftigt de senaste åren. Även de lokala 
beståndet på Smöla har ökat, även om antalet par 
har minskar i själva vindkraftparken.  Innebär det 
att vindkraftetableringen på Smöla inte är prob-
lematisk?

– Det beror på vilken infallsvinkel man anläg-
ger. Sett till hur det påverkar antalet havsörnar 
så är det kanske ett mindre problem än man 
från början trodde. Men det finns ett etiskt 
problem med att bygga något som man redan 
från början vet skulle döda ganska många 
örnar, säger Martin Green.  

Smöla

•  Konflikt med fågelliv och 
fladdermöss 

•  Ingrepp i orörd natur –
vägbyggen och nya 
kraftledningar 

Studier i Portugal visar att vargar undvek vind-
kraftområdet under konstruktionsfasen, men att 
effekten begränsar sig till något enstaka år. 

Vid snöspårinventering i Norrbotten har man sett 
en viss minskning av järvar i områden där det 
byggs vindkraftverk.

Vid byggnationen av Hitra vindpark på Eldsfjellet 
i Norge fanns indikationer på att kronhjortarna 
tillfälligt lämnade parkområdet.

För nordamerikansk kronhjort finns tecken som 
tyder på en viss påverkan från byggandet av en 
vindkraftspark just under konstruktionsfasen, men 
att hjortarnas hemområden var oförändrade och att 
inga effekter på populationsnivå noterades. 

NÄR VINDKRAFTVERK BYGGS
Det finns få studier som specifikt mäter hur djur reagerar när vindkraftverk 
byggs. Detta är vad forskningen hittills konstaterat om däggdjurens reaktioner 
vid vindkraftanläggning: 

Även för svartbjörn finns en studie som antyder 
ett visst undvikande under konstruktionsfasen. 

Ljud och synintryck
Buller från vindkraftverk kan teoretiskt störa 
djurens kommunikation och även synintryck 
(reflexer, skuggor och belysning) kan upplevas 
störande för vilt och domesticerade djur. De få 
studier som finns är gjorda på domesticerade djur 
pekar dock på avsaknad av sådana effekter, eller 
snabb tillvänjning till störningen och därmed en 
begränsad inverkan. 

Tillvänjning
Djur som ofta störs kan ibland få en högre tolerans 
mot störningen under förutsättning att det inte 

är förknippat med omedelbar 
fara. Det gäller särskilt om 
störningarna är förutsägbara i 
tid och rum. Till exempel trafik 
på en väg eller fotgängare som 
går på en stig. I områden där 
människor vistas endast ibland 
kan stör nin garna upplevas som 
större och det går därför inte att 
förutsätta att djuren alltid blir 
mer tole ranta. Att djuren stannar 
kvar kan också vara ett tecken 
på att det saknas alternativa 
livsmiljöer. Djur i hägn anpas-
sar sig fortare, eftersom de inte 
kan fly undan tvingas de bli mer 
toleranta.

  Maskiner och fordon höjer aktivitetsnivån i landskapet. Många vilda 
djur lämnar därför området under tiden när vindkraftverk byggs.
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Bra Miljöval el 



Bra Miljöval el 

Mål  

•  Förhindra att ny elenergi baseras på ohållbara energislag och gynna 
elenergi baserad på hållbara energislag 

• Öka investeringarna i långsiktigt hållbara produktionskällor 

• Minska konsumtionen av elenergi 

• Minska den förnybara elenergins negativa konsekvenser på biologisk 
mångfald 
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All slags förnybar elenergi kan märkas 
med Bra Miljöval om produktionen 
uppfyller fastställda kriterier 
 
 



Vindkraftplaceringar 
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Elenergi 2009:3 – Kriterier Bra Miljöval 

Bilaga 2 Vindkraft 
2012-05-11 

För att kunna godkännas inom ramarna för Bra Miljöval får vindkraftsanläggningar inte vara placerade inom 
områden i denna bilaga. Områdena är uppdelade i grupperna A, B och C. 

Ett verktyg för att se samtliga områden finns på www.bramiljoval.se.

Grupp A

Områden som är skyddade av lagstiftning i respektive land eller internationella konventioner. 
1) Ramsarområden
2) Natura 2000-områden
3) Nationalparker
4) Naturreservat
5) Djur- och växtskyddsområden
6) Naturvårdsområden
7) Naturminnen
8) Biotopskyddsområden
9) Objekt i nationalparksplanen 
10) Områden med naturvårdsavtal
11) Riksintresse obrutna fjäll
12) Objekt med skydd för landskapsbild

Grupp B
Områden som ingår i nationella utredningar av särskild värdefull natur och som inte ingår i kategori A ovan.

13) Värdefulla hagmarker identifierade i Jordbruksverkets TUVA-databas

14) Objekt i den nationella myrskyddsplanen

15) Statliga Naturskogar och Urskogsartade Skog ar (SNUS-objekt)

16) Sveaskogs ekoparker

17) Nyckelbiotoper

18) Objekt med naturvärde

Grupp C

Viktiga fågel- och fladdermusområden samt värdefulla skogsområden som inte ingår i kategori A eller B ovan. 

19) Områden utpekade som viktiga fågelområden, IBA, av Birdlife International
20) Viktiga flyttfågelområden, fågelrastplatser och fladdermusområden, som idag inte utgör IBA-område.  
 Dessa områden utses av Naturskyddsföreningen.
21) Skyddsvärda skogsområden identifierade på Naturskyddsföreningens skogskarta.
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Vindbrukskollen 

En nationell karttjänst om 
etablering av vindkraftverk 
som ges ut av 
länsstyrelserna 
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Kartfunktion Bra miljöval 
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Kan ge både 
vindkraftsbolag och 
kretsar information om 
skyddade områden 



Vindkraft på rätt plats 

•  En studiesatsning i samarbete med 
Studiefrämjandet  

•  Syfte att ge kretsar och länsförbund ökad 
kunskap så att den fortsatta 
vindkraftsutbyggnaden sker med bästa 
möjliga lokalisering  
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Vindkraft på rätt plats – 
förundersökning  
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I Västernorrland, liksom i Halland, var intresset lågt. 17 % av kretsarna svarade att de var 
intresserade. Emellertid svarade häften av kretsarna att de kanske ville delta, så det fanns ändå 
ett visst intresse. 

I Örebro ville 22 % delta och 33 % ville eventuellt delta. I Jämtland var 34 % intresserade av 
en utbildning medan 22 % kanske var intresserade. 

Län Andel intresserade av utbildning 
Skåne Ja 31 %, kanske 31 % 
Halland Ja 17 %, kanske 33 % 
Gotland - 
Västra Götaland Ja 48 %, kanske 17 % 
Örebro Ja 22 %, kanske 33 % 
Dalarna Ja 57 %, kanske 22 % 
Jämtland Ja 34 %, kanske 22 % 
Västernorrland Ja 17 %, kanske 50 % 
Västerbotten Ja 87 %, 
Norrbotten Ja 54 %, kanske 23 % 
 
Tabell 3. Intresset av en vindkraftsutbildning bland kretsarna i tio olika län. I varje län finns ett visst bortfall av 
kretsar som inte kunde kontaktas under enkätundersökningen. Därför är andelen ”ja” för Västerbotten 87 % trots 
att alla tillfrågade kretsar svarade att de var intresserade. Från Gotland finns ingen statistik eftersom det endast 
finns en krets där. 

 
 

Figur 1: 120 kretsar svarade på frågan ”Skulle du vara intresserad av att delta i en utbildning om vindkraft?”. 61 
kretsar svarade att de är intresserade, 33 är kanske intresserade i mån av tid och plats och 26 kretsar är inte 
intresserade av att delta.  
 
 

Andel tillfrågade kretsar intresserade av en 
vindkraftutbildning 

Ja, 51 %

Nej, 22 %

Kanske, 27 %
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En fråga som ställdes i undersökningen gällde vilket fokus kretsarna ville ha på utbildningen. 
I tabellen nedan finns en sammanfattning på vilka svar kretsarna gav på frågan. 

Lista på vilket fokus kretsarna tyckte att en 
fortbildning inom vindkraft ska ha 

Antal kretsar 

 
 Naturvärden och hur de påverkas 

 
39 

 Miljöjuridik (MKB och överklagan) 31 
 Allsidig utbildning 16 
 Påverkan på djurlivet (fåglar, fladdermöss m.m.) 18 
 Argument för och emot 11 
 Samhällsekonomiska aspekter och energifrågor 9 
 Vet ej/inget svar 9 
 Naturskyddsföreningens ståndpunkt 5 
 Ökat samarbete inom föreningen 5 
 Hänsyn till människor och turism 4 
 Forskningsresultat (exempelvis Naturvårdsverkets 
projekt vindval) 

3 

 Buller 3 
 Småskalig vindkraft (driva själv/köpa in sig) 3 
 Art- och habitatdirektivet 2 
 Politisk påverkan (hur man påverkar kommun, 
myndigheter och exploatörer) 

2 

 Klimatfokus 1 
 Estetiska värden 1 
 Lokal kännedom (t.ex. om naturen i kommunen och 
kommunens inställning till vindkraft) 

1 

 Fragmenteringsfrågor 1 
 Placering av vindkraftsverk 1 

Tabell 4. Kretsarna som fick svara på enkäten blev tillfrågade ”Om ni får önska, var ska fokus på en utbildning 
ligga?” Högra kolumnen visar hur många kretsar som nämnde ett visst svar. Eftersom varje krets kunde svara 
mer än en sak blir summan av ”antal kretsar” inte detsamma som antalet kretsar som svarade på enkäten. 
Majoriteten svarade naturvärden och hur de påverkas, miljöjuridik eller allsidig utbildning. 

Nedan följer resultaten från enkätundersökningen för respektive län. Fler diagram än de som 
presenteras här finns i bilaga 1. 

4.4.1. Skåne län 

Med 356 uppförda vindkraftsverk som är i drift är Skåne ett av de länen i Sverige med flest 
vindkraftverk 2. Kretsarna i Skåne kontaktades just på grund av att vindkraften är så 
välutbyggd där.  
 
I Skåne finns 26 kretsar och 24 av dem svarade på enkätundersökningen. 21 av dem berättade 
att de följer utbyggandet av vindkraft och två av dem att de har överklagat flera 

                                                           
2 Länsstyrelsen Skåne 

Syfte att undersöka intresse av 
samt önskad fokus på en 
vindkraftutbildning hos kretsar 
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Stoppkarta och förslagsområden 
framtagna av Norrbottens länsförbund 

Piteå

Luleå

Boden

Kiruna

Kalix

Älvsbyn

Gällivare

Pajala

Arvidsjaur

Jokkmokk

Arjeplog

Övertorneå
Överkalix

Kartförklaring
Orter

Kommungränser

Stoppområden mot vindkraft 

Vägar

Motortrafikled och motorväg 

Väg, större

Väg, mellan

Väg, mindre

Enskild väg

Norrbottens län

Vägar, orter, adm gränser © Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/1207 

Framställd av Naturskyddsföreningen i Norrbottens län, version 2012-01-19

Stoppområden mot vindkraft i Norrbottens län
Områden som hålls fria från vindkraftverk av naturvårdsskäl i Norrbottens län

Baseard på naturvårdens olika riksintressen, skyddade områden,
 områden med dokumenterat höga naturvärdenidentifierade vid
 inventeringar i såväl officiell som ideell regi, samt skyddszoner i
 särskilda fall. 

Piteå

Luleå

Boden

Kiruna

Kalix

Älvsbyn

Gällivare

Pajala

Arvidsjaur

Haparanda

Jokkmokk

Arjeplog

Övertorneå
Överkalix

Förslagsområden för vindkraft i Norrbottens län 

Kartförklaring
Vindkraftförslag > 7 m/s

Vindkraftförslag > 5 m/s

Orter

Motortrafikled och motorväg 

Väg, större

Väg, mellan

Väg, mindre

Enskild väg

Kommungränser

Norrbottens län

Områden som föreslås utredas som möjlig lokalisering för vindkraft, ur både energi- och naturvärdesaspekt. 

Baserad på förslag från föreningens kretsar som med lokalkännedom eftersträvat 
undvika konfliktrisker. Från förslagen utvalt platserna med bäst vindlägen. Angivna 
årsmedelvinduppgifter gäller på 100 m nivå. Endast platser utanför stoppområdena 
ingår. Hänsyn tagen till rennäringens riksintressen. 

Framställd av Naturskyddsföreningen i Norrbottens län, version 2012-01-19

Vägar, orter, adm gränser © Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/1207 



Naturskyddsföreningens 
vindbruksplan i Dalsland 
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D2

F6

H

F3

Å3-Å4

Områden med goda förutsättningar 
för etablering av vindkraft

Kretsarna i Dalsland tog gemensamt 
fram en vindkraftsplan med målet att 
peka ut områden där 
vindkraftutbyggnad kan ske utan 
naturpåverkan 



Nordisk Vindkraft - Trysslinge 
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Nordisk Vindkraft – Trysslinge 
Riksintressen och nationella bevarandevärden 
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Nordisk Vindkraft – Trysslinge 
Naturvärden 
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Nordisk Vindkraft – Trysslinge 
Preliminär placering av turbinern 
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Nordisk Vindkraft - Trysslinge 
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Tack! 
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VINDKRAFTUTBYGGNAD
2012 fanns drygt 2400 vindkraftverk i Sverige.  
Enligt Energimyndighetens prognos kommer 
det att byggas ytterligare ca 1500– 2000 
vindkraftverk fram till 2020.   

PLANERINGSRAM
Det finns ett riksdagsbeslut från 2009 som 
rör planering för vindkraft. Planeringsramen 
innebär att man i fysisk planering i kommuner 
och länsstyrelser till år 2020 ska göra vind-
kraftintresset synligt för en produktion på 30 
TWh/år. 20 TWh till land och 10 TWh till havs. 
Det motsvarar, enligt Energimyndig hetens 
beräkning, mellan 3000 och 6000 vindkraft-
verk, beroende på var de placeras.
 

EL FRÅN VINDKRAFT
Ett vindkraftverk med en effekt på 3MW kan  
i ett bra vindläge varje år utvinna 7500 MWh  
el per år. Man möjliggör därmed en minskad 
elproduktion från kolkraft, vilket åstadkommer:

minskade utsläpp av koldioxid 
med ca 7500 ton
minskade utsläpp av svaveldioxid 
med ca 5 ton
minskade utsläpp av kväveoxider 
med ca 3 ton

höga ekologiska värden och en ofta långsam föränd-
ringstakt. Det är ofta områden av stor betydelse 
för tystnad och friluftsliv. HLC-analysen tydliggör 
de historiska sammanhang som vindkraften måste 
förhållas till och – om möjligt – samspela med. 

UPPFÖRANDEKODEN
Vindkraftbranschens företrädare har tagit fram en 
uppförandekod. Det är rekommendationer som 
beskriver hur projektören bör arbeta med kom-
munikation vid etablering av vindkraft. Projektörer 
kan (frivilligt) åta sig att följa dem. Uppförande-
koden har flera gemensamma drag med landskaps-
analysen. I korthet handlar det om att vara en 
ambassadör för vindkraft, att uppträda ärligt och 
öppet och ta ansvar för branschens rykte genom att 
ge tydlig, saklig, korrekt information om vindkraft. 
Dialog med intressenterna är en väsentlig del liksom 
att söka information och kartlägga andra intressen 
i närområdet. 

Läs mer om uppförandekoden på  
www.natverketforvindbruk.se

FOTON: Omslag: Bildarkivet.se.  
Sid 6: Birdie Dahlberg. Sid 8: Birdie Dahlberg.  
Sid 10: Leif Häggström. Sid 11: Michael Taubert,  
Marianne Henningsson. Sid 12: Marianne  
Henningsson. Sid 14: Michael Taubert. 
Sid 17: Michael Taubert.   


