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Förord

Vi befinner oss i en klimatkris och vi måste ställa om vårt energisystem. 
Om vi ska kunna begränsa de mest katastrofala följderna av den globala 
uppvärmningen måste utsläppen från fossila källor minska radikalt.  
Men det räcker inte att fasa ut fossila bränslen för att skapa ett hållbart  
energisystem. Det krävs en omställning av hela energisystemet. 

En viktig del i omställningen är en effektivare och smartare energian- 
vändning. Men det krävs också att den förnybara elproduktionen byggs  
ut kraftigt. Och här har vindkraften en avgörande roll i Sverige i framtiden. 

Vindkraften har en rad fördelar. Den är konkurrenskraftig och den har en 
minimal klimatpåverkan. Men en kraftig utbyggnad av vindkraften innebär 
också många svåra prioriteringar, inte minst när det gäller lokaliseringen. 

Med den här rapporten hoppas vi kunna bidra till att en fortsatt kraftig  
utbyggnad av vindkraften i Sverige sker på ett ansvarsfullt och hållbart  
sätt och med en minimal påverkan på natur och djur och andra viktiga  
värden som friluftslivet och renskötseln. 
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Sammanfattning
För att klara energi- och klimatomställningen anser Naturskyddsföreningen 
att vindkraften måste byggas ut kraftigt i Sverige, men att det aldrig får ske 
på bekostnad av djur- och naturliv. En rad andra hänsyn måste också tas, 
exempelvis till friluftslivet och renskötseln. 

Naturskyddsföreningen visar i den här rapporten att det är möjligt att med 
högt ställda miljökrav kraftfullt bygga ut vindkraften i Sverige. Enligt  
rapporten finns det en tillgänglig yta på land för etablering av hållbar  
vindkraft om cirka 3 600 kvadratkilometer, vilket motsvarar knappt en (1) 
procent av Sveriges totala yta. Resten av den tillgängliga ytan, ungefär en 
tredjedel, finns ute till havs. Sammanlagt kan den hållbara vindkraften  
byggas ut till nära 130 TWh i de utpekade områdena, jämfört med 27 TWh  
i dag. Det överskrider Naturskyddsföreningens egen vision från 2019 om  
90 TWh vindkraft till 2040, men eftersom flera stora industrisatsningar  
presenterats sedan dess är behovet sannolikt större.

Den tillgängliga ytan består av områden som ingår i riksintresse för  
vindkraft men som inte ingår inom något av de områden som Naturskydds- 
föreningen har pekat ut som särskilt känsliga. Analysen har gjorts på över-
gripande nivå och fångar därför inte upp specifika lokala förutsättningar, 
som häckande örnar eller särskilt viktiga renskötselområden. Av den  
utpekade ytan kommer en del därför inte vara lämplig för vindkrafts- 
etableringar. Samtidigt finns det goda möjligheter att bygga vindkraft även 
utanför riksintresse för vindkraft, vilket gör att områden som tillkommer 
utanför det utpekade området sannolikt är större än det som faller bort  
vid lokala inventeringar.  

Förutom de hänsyn till naturen, friluftslivet och renskötseln som alltid  
ska tas finns det några hinder för en effektiv utbyggnad som måste undan- 
röjas. Det ena är Försvarsmaktens restriktionsområden för vindkraft. 
Naturskyddsföreningen anser att dessa bör avskaffas eller kraftigt inskrän- 
kas. Det andra är det kommunala vetot, som måste reformeras för att möjlig-
göra fler hållbara vindkraftsetableringar och samtidigt öka rättssäkerheten.
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En förutsättning för en tillräcklig vindkraftsproduktion i hållbara  
områden är att vindkraftsverken sprids över landet och att de samtidigt 
byggs i goda vindlägen. 

Vindkraft ska aldrig byggas i skyddade områden eller i områden med höga 
naturvärden. Detta inkluderar bland annat Natura 2000-områden, natur- 
reservat, nationalparker, biotopskyddsområden, riksintresse obrutna fjäll, 
skogliga värdekärnor, nyckelbiotoper samt viktiga fågel- och fladdermus- 
områden. Vindkraft ska inte heller tillåtas om det finns en risk för omfat- 
tande negativa konsekvenser för rödlistade arter och livsmiljöer. Även  
flyttfågelsträck och häckningsområden för stora fåglar samt sjöfåglars  
födosökområden och alfågelns övervintringsområden ska skyddas från  
vindkraftsbyggen, likaså viktiga utsjöbankar. Havsbaserad vindkraft  
ska förläggas där risken för negativa effekter minimeras.Vindkrafts- 
etableringar i renbetes- och kalvningsområdena ska ske i konsultation  
med samer. 

Det är också viktigt att vägnätet för anläggning och för driftsfasen av  
vindkraftverket inte dras genom skogar med höga naturvärden eller  
andra skyddsvärda områden. Och när vindkraften ska avvecklas bör  
de naturvärden som bildats på platsen beaktas. 

För att öka den lokala ekonomiska nyttan av vindkraftsetablering bör  
möjligheter som lokal fastighetsskatt eller bygdeavgift för vindkraft- 
verk utredas. 

 

En förutsättning för en tillräcklig vindkraftsproduktion i hållbara  
områden är att vindkraftsverken sprids över landet och att de samtidigt 
byggs i goda vindlägen. 

Vindkraft ska aldrig byggas i skyddade områden eller i områden med höga 
naturvärden. Detta inkluderar bland annat Natura 2000-områden, natur- 
reservat, nationalparker, biotopskyddsområden, riksintresse obrutna fjäll, 
skogliga värdekärnor, nyckelbiotoper samt viktiga fågel- och fladdermus- 
områden. Vindkraft ska inte heller tillåtas om det finns en risk för omfat- 
tande negativa konsekvenser för rödlistade arter och livsmiljöer. Även  
flyttfågelsträck och häckningsområden för stora fåglar samt sjöfåglars  
födosökområden och alfågelns övervintringsområden ska skyddas från  
vindkraftsbyggen, likaså viktiga utsjöbankar. Havsbaserad vindkraft  
ska förläggas där risken för negativa effekter minimeras.Vindkrafts- 
etableringar i renbetes- och kalvningsområdena ska ske i konsultation  
med samer. 

Det är också viktigt att vägnätet för anläggning och för driftsfasen av  
vindkraftverket inte dras genom skogar med höga naturvärden eller  
andra skyddsvärda områden. Och när vindkraften ska avvecklas bör  
de naturvärden som bildats på platsen beaktas. 

För att öka den lokala ekonomiska nyttan av vindkraftsetablering bör  
möjligheter som lokal fastighetsskatt eller bygdeavgift för vindkraft- 
verk utredas. 

 



6

Förord ......................................................................................................................3

Sammanfattning ......................................................................................................4

Inledning .................................................................................................................8

Varför energiomställning? ..........................................................................................9

Varför vindkraft? ........................................................................................................9

Rapportens syfte ......................................................................................................10

Svensk vindkraft idag och i framtiden ..................................................................... 12

Nuvarande och framtida elsystem ...........................................................................13

Svensk vindkraft idag ..............................................................................................14

Vindkraftens geografiska placering .....................................................................15

Havsbaserad vindkraft .........................................................................................15

Naturskyddsföreningen anser ..................................................................................16

Teknik, lokalisering och markbehov ........................................................................ 18

Vindkraftverkets konstruktion ............................................................................19

Fördelar med teknikutvecklingen ........................................................................19

Vindförhållanden ............................................................................................... 20

Ytbehov .............................................................................................................. 20

Väg- och elnät ..................................................................................................... 20

Säkerhetsaspekter ...............................................................................................21

Naturskyddsföreningen anser ................................................................................. 20

Vindkraftens möjligheter ........................................................................................23

Vindkraftens begränsade klimatpåverkan .......................................................... 24

Export av svensk el ............................................................................................. 25

Energiomställning av industri- och transportsektorerna i Sverige ..................... 25

Åldrande elproduktionsanläggningar ................................................................. 26

Prisutveckling .................................................................................................... 26

Lokal ersättning och sysselsättning ................................................................... 26

Lantbruk och skogsbruk ..................................................................................... 27

Naturskyddsföreningen anser ................................................................................. 27

Miljöaspekter – vindkraftens negativa påverkan ..........................................................29

Effekter på fåglar ..................................................................................................... 30

Kollisioner .......................................................................................................... 30

Biotopförluster .....................................................................................................31

Barriäreffekter .................................................................................................... 32

Åtgärder för minskad fågeldödlighet .................................................................. 33

Effekter på fladdermöss .......................................................................................... 34

Innehåll

1

2

3

4

5



7

Förord ......................................................................................................................3

Sammanfattning ......................................................................................................4

Inledning .................................................................................................................8

Varför energiomställning? ..........................................................................................9

Varför vindkraft? ........................................................................................................9

Rapportens syfte ......................................................................................................10

Svensk vindkraft idag och i framtiden ..................................................................... 12

Nuvarande och framtida elsystem ...........................................................................13

Svensk vindkraft idag ..............................................................................................14

Vindkraftens geografiska placering .....................................................................15

Havsbaserad vindkraft .........................................................................................15

Naturskyddsföreningen anser ..................................................................................16

Teknik, lokalisering och markbehov ........................................................................ 18

Vindkraftverkets konstruktion ............................................................................19

Fördelar med teknikutvecklingen ........................................................................19

Vindförhållanden ............................................................................................... 20

Ytbehov .............................................................................................................. 20

Väg- och elnät ..................................................................................................... 20

Säkerhetsaspekter ...............................................................................................21

Naturskyddsföreningen anser ................................................................................. 20

Vindkraftens möjligheter ........................................................................................23

Vindkraftens begränsade klimatpåverkan .......................................................... 24

Export av svensk el ............................................................................................. 25

Energiomställning av industri- och transportsektorerna i Sverige ..................... 25

Åldrande elproduktionsanläggningar ................................................................. 26

Prisutveckling .................................................................................................... 26

Lokal ersättning och sysselsättning ................................................................... 26

Lantbruk och skogsbruk ..................................................................................... 27

Naturskyddsföreningen anser ................................................................................. 27

Miljöaspekter – vindkraftens negativa påverkan ..........................................................29

Effekter på fåglar ..................................................................................................... 30

Kollisioner .......................................................................................................... 30

Biotopförluster .....................................................................................................31

Barriäreffekter .................................................................................................... 32

Åtgärder för minskad fågeldödlighet .................................................................. 33

Effekter på fladdermöss .......................................................................................... 34

Åtgärder för minskad fladdermusdödlighet .........................................................35

Effekter på landlevande däggdjur .............................................................................35

Anläggnings- och driftsfasen ..............................................................................35

Åtgärder för minskad påverkan på landlevande däggdjur ....................................36

Konflikter med skogliga naturvärden .......................................................................36

Effekter på marina däggdjur och fiskar ....................................................................37

Anläggningsfasen ................................................................................................38

Driftsfasen ...........................................................................................................39

Åtgärder för minskad påverkan på den marina miljön ........................................39

Att skapa miljöfördelar genom havsbaserad vindkraft ........................................40

Respekt för urfolksrättigheter .................................................................................. 41

Vindkraftens påverkan på det rörliga friluftslivet .................................................... 41

Nedmontering och återvinning ................................................................................42

Naturskyddsföreningen anser ..................................................................................42

Får vindkraften plats inom hållbara områden? ......................................................... 45

Naturvårdsverkets och Energimyndighetens analys ...........................................46

Naturskyddsföreningens kriterier för Bra Miljöval vindkraft ...............................46

Drygt 5 000 kvadratkilometer tillgängliga ............................................................49

Naturskyddsföreningen anser ..................................................................................50

Lagar och regler ..................................................................................................... 52

Miljöbalken ..........................................................................................................53

Skyddade områden ..............................................................................................54

Strandskydd ........................................................................................................54

Artskyddsförordningen .......................................................................................55

Tillstånd enligt miljöbalken .................................................................................55

Miljöbedömningar ...............................................................................................55

Anmälan enligt miljöbalken ................................................................................57

Plan- och bygglagen – vindkraft i den kommunala planeringen .........................57

Vindkraft i vatten ................................................................................................57

Naturskyddsföreningens ställningstaganden om vindkraft ....................................... 60

Checklista för vindkraft .......................................................................................... 63

Referenser ............................................................................................................. 66

Bilaga 1: Skyddsavstånd för fåglar vid vindkraftsutbyggnad ...................................... 76

Bilaga 2: Stoppområden för vindkraft i Bra Miljöval .................................................. 78

6

7

8
9
10
11
12



 

8

Inledning

1



9

Vindkraften i Sverige byggs ut i en tidigare 
aldrig skådad takt. Samtidigt som en fort-
satt utbyggnad är avgörande för att klara 
av energi- och klimatomställningen riske-
rar den att skada djur- och naturliv om den 
inte lokaliseras på rätt ställe. Vindkraften 
är konkurrenskraftig, kan byggas utan 
subventioner, har minimal klimatpåver-
kan och har, vid en korrekt lokalisering, 
små negativa konsekvenser för den lokala 
biologiska mångfalden. Med en felaktig 
lokalisering kan den negativa påverkan 
däremot vara mycket stor. 
   Genom den här rapporten vill Natur-
skyddsföreningen bidra till den fortsatta 
utbyggnaden av svensk vindkraft, men 
samtidigt säkerställa att utbyggnaden är 
hållbar och inte drabbar djur och natur ne-
gativt. Det förutsätter att vindkraftsetable-
ring inte sker på de känsligaste platserna 
eller medför fragmentering av värdefulla 
naturtyper samt förlust av livsmiljöer för 
känsliga arter. Vindkraftens fördelar lyfts 
och rapporten kan användas som ett verk-
tyg för såväl privatpersoner som företag 
som intresserar sig för hållbar vindkrafts-
utbyggnad samt kommuner och regioner 
som jobbar med planering av vindkraft. 
I slutet av rapporten finns en checklista 
som kan användas av såväl privatpersoner 
som föreningar som aktivt vill påverka 
vindkraftsutbyggnaden i sin närhet. Det 
finns också en sammanställning av Natur-
skyddsföreningens ställningstaganden om 
vindkraftens fortsatta utbyggnad i Sverige. 
   Utgångspunkten i rapporten är 
Naturskyddsföreningens arbete med att 
främja biologisk mångfald och motverka 
klimatförändringar. Rapportens huvud-
sakliga fokus är därför vindkraftens på-
verkan på djur, natur och klimat, snarare 
än människors upplevelser av vindkraften 
och dess påverkan på landskapsbilden.  
   Att bygga ut så mycket vindkraft som 
krävs för energi- och klimatomställningen 
är möjligt med Naturskyddsföreningens 
högt ställda miljökrav, men det kräver  
svåra prioriteringar. Den här rapporten 
visar hur det kan gå till.

Varför energiomställning?
Den globala uppvärmningen kan enligt 
FN:s klimatpanel (IPCC) fortfarande be-
gränsas till 1,5 grad om rätt åtgärder sätts 
in snabbt.  För att ställa om från dagens, 
globalt sett, klimatskadliga energianvänd-
ning till ett hållbart energisystem krävs 
såväl förnybar energi som samhällsom-
ställning och energieffektivisering.  
   En stor del av utfasningen av fossila 
bränslen kommer ske genom elektrifie-
ring av transport- och industrisektorerna. 
Det gör att elanvändningen kommer öka. 
Genom att driva en aktiv politik för ener-
gieffektivisering kan ökningen begrän-
sas, men med stor sannolikhet kommer 
elanvändningen öka jämfört med idag. I 
Naturskyddsföreningens vision för Sveri-
ges energisystem 2040 har all fossil energi 
fasats ut, de sista kärnkraftverken avveck-
lats vid slutet av sin livstid och den totala 
energianvändningen minskat med ungefär 
40 procent (Naturskyddsföreningen, 2019). 
Elproduktionen har ökat med knappt 10 
procent och nettoexporten av el har ökat 
något jämfört med idag.

Varför vindkraft?
All elproduktion har vissa negativa miljö-
effekter, och Naturskyddsföreningen utgår 
därför alltid från energieffektivisering 
först. Även med betydande energieffek-
tivisering kommer dock ny elproduktion 
behövas. Med en korrekt lokalisering är 
de negativa effekterna av ny elproduktion 
i Sverige lägst för vindkraft. Andra alter-
nativ är vattenkraft som skadar det lokala 
djur- och naturlivet, solel som kan vara en 
del av lösningen, men inte hela, och dess-
utom har något högre klimatpåverkan än 
vindkraft, eller biobaserade kraftvärme-
verk som riskerar att utarma skogens  
biologiska mångfald samt orsakar  
koldioxidutsläpp. Ny kärnkraft, som  
orsakar farligt radioaktivt avfall och  
kräver brytning av uran, är inte heller ett 
alternativ på grund av dess höga kost-
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cera 90 TWh per år 2040 med färre vind-
kraftverk än vad som finns i Sverige idag 
(Energimyndigheten, Naturvårdsverket, 
2020). Den snabba teknikutvecklingen för 
vindkraftverk gör att ytan som behövs för 
att producera en viss mängd el från vind-
kraft minskar. Däremot blir ytan som krävs 
för varje vindkraftverk större och det skul-
le därför inte räcka att byta ut dagens alla 
vindkraftverk mot större. Tyskland, med 
tio gånger så hög befolkningstäthet som 
Sverige, har mest installerad vindkapacitet 
i Europa med nära 50 000 MW (Energimyn-
digheten, 2019c), vilket innebär en täthet 
på 140 kW per kvadratkilometer. Mot-
svarande siffra för Sverige är 20 kW per 
kvadratkilometer i dag och 50–60 kW per 
kvadratkilometer vid 90 TWh vindkraft. 
Sverige har goda vindresurser och relativt 
glesbefolkad yta vilket gör det möjligt att 
klara energiomställningen genom en kraf-
tig vindkraftsutbyggnad (Energimyndig- 
heten, 2019c).  
   Vindkraft har, precis som all annan 
elproduktionsteknik, negativa konsekven-
ser på såväl närmiljön i driftskedet som 
klimatet i tillverknings- och avvecklings-
skedet. Genom att lokalisera vindkraften 
på platser utan höga djur- och naturvärden 
kan skadan under driftskedet minimeras. 
Den totala klimatpåverkan av vindkraft, 
som främst uppstår under tillverkningen 
av vindkraftverken, är lägre än för annan  
elproduktion (IPCC, 2014). Vindkraft är,  
vid korrekt lokalisering, därmed det mest 
hållbara energislaget. 

Rapportens syfte
Syftet med rapporten är att bidra till en 
hållbar utbyggnad av vindkraft, genom att 
lyfta intressekonflikter som kan uppstå 
vid vindkraftsutbyggnad, till exempel  
naturvärden, renskötsel och friluftslivs- 
värden, för att sedan redovisa lösningar 
och åtgärder. Rapporten lyfter också de  
positiva aspekterna och möjligheterna 
med vindkraft i form av klimat- och sam-
hällsnytta. Samtidigt listar rapporten de 

nader (Naturskyddsföreningen, 2019). På 
grund av dessa negativa effekter priorite-
rar alltid Naturskyddsföreningen energief-
fektivisering först.  
   Vindkraft är konkurrenskraftigt och 
den landbaserade vindkraften kan byggas 
utan subventioner, så länge det genom-
snittliga elpriset ligger över 30–35 öre/
kWh. Vindkraften har låg klimatpåverkan 
och kan byggas på många olika platser.  
   När Energimyndigheten studerar 
olika scenarier för ett förnybart elsystem 
bedöms scenariot med mest vindkraft, 90 
TWh, vara mest sannolikt (Energimyndig-
heten, 2019c). Även Naturskyddsförening-
en bedömer 90 TWh vindkraft i Sverige till 
2040 som realistiskt (Naturskydds- 
föreningen, 2019). Uppskattningarna  
om 90 TWh från både Energimyndigheten  
och Naturskyddsföreningen kom dock 
innan flera nya större industriprojekt  
presenterades i norra Sverige. Till exempel 
räknar LKAB med att behöva 55 TWh för 
sin storsatsning för att bli koldioxidfria  
till 2045 (LKAB, 2020). Det är alltså inte 
osannolikt att behovet av vindkraft till 
2040 kommer vida överskrida de tidigare 
uppskattningarna. 
   Genom Sveriges geografiska för-
utsättningar, med stora obebyggda ytor, 
långa kuststräckor och höga medelvind-
hastigheter, är den tekniska potentialen 
för vindkraft stor. Potentialen för svensk 
vindkraft på land bedöms vara hundratals 
TWh och till havs tusentals TWh (Energi- 
myndigheten, 2018a). Det är alltså inte den 
tekniska potentialen som begränsar vind-
kraftens bidrag till det framtida energisys-
temet. 
   En årsproduktion på 90 TWh vind-
kraft motsvarar ca 7 000 verk med 2019 års 
storlek på vindkraftverken och 2 000 till 
4 000 verk med de större vindkraftverken 
som nu planeras för (Energimyndighe-
ten, 2019c). De 7 000 verken motsvarar en 
medeleffekt på 4 MW, jämfört med mede-
leffekter på 5,5–6,5 MW på verk som be-
ställs idag. Tack vare teknikutvecklingen 
skulle det kunna vara möjligt att produ-
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typer av känsliga områden som ska und-
vikas för vindkraftsetableringar samt hur 
fåglar, fladdermöss, den marina miljön och 
landlevande däggdjur påverkas av vind-
kraft. Rapporten visar slutligen att dessa 
högt ställda miljökrav är möjliga att förena 
med en kraftig vindkraftsutbyggnad, men 
det förutsätter att kommuners och För-
svarsmaktens möjligheter att stoppa håll-
bar vindkraft begränsas. 

 

 Tyskland har mest install- 
erad vindkapacitet i Europa  
med nära 50.000 MW, 
vilket innebär en täthet på  

per kvadratkilometer. Mot- 
svarande siffra för Sverige är 

per kvadratkilometer. 

20kW

140kW
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För att visa hur omställningen är möjlig 
har Naturskyddsföreningen presenterat 
en vision för ett förnybart, hållbart energi-
system till 2040 (Naturskyddsföreningen, 
2019). Det är den visionen som ligger till 
grund för den här rapporten.  
   Elanvändningen i Sverige har legat 
stadigt runt 140 TWh de senaste tre åren 
(Energimyndigheten, 2020). Sverige har en 
högre elproduktion än elanvändning och 
kan därför exportera ungefär 20 TWh per 
år till våra grannländer i Norden och res-
ten av Europa. Den största elanvändningen 
sker i bostäder och service (74 TWh per år), 
följt av industrin (49 TWh per år). Trans-
portsektorn använder än så länge under  
3 TWh el per år (Energimyndigheten, 2020).

 

Utbyggnaden av vindkraft drivs av den 
övergripande klimat- och energiomställ-
ningen. I det här kapitlet presenteras 
dagens elsystem och framtidens, följt av 
vindkraftens nuvarande ställning i Sverige. 

Nuvarande och framtida  
elsystem 
Sverige är ett av få länder som har ett 
nästan fossilfritt elsystem. Det innebär 
goda förutsättningar i omställningen till 
ett helt förnybart energisystem, men stora 
utmaningar kvarstår. Under de kommande 
20 till 30 åren kommer 100 TWh ny elpro-
duktion behövas, för att tillgodose ökade 
behov och avvecklade anläggningar  
(Energimyndigheten, 2019c).  

Figur 1. Sveriges energisystem 2040 enligt Naturskyddsföreningens vision. Totalt har energianvändningen minskat  
med nära 40 procent jämfört med 2017, medan elanvändningen har ökat med tio procent. Bioenergin har gjorts hållbar, 
vattenkraften ligger kvar på tidigare nivåer, vindkraften har ökat från 20 TWh, solelen från knappt 1 TWh och kärnkraften 
är utfasad (Naturskyddsföreningen, 2019).
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Elproduktionen i Sverige bestod 2018 av 62 
TWh vattenkraft, 66 TWh kärnkraft, 17 TWh 
vindkraft, 15 TWh kraftvärme och under 
1 TWh solel (Energimyndigheten, 2020). 
Sedan dess har två kärnkraftverk med en 
årsproduktion på drygt 10 TWh avvecklats. 
Avvecklingarna sker som en följd av eko-
nomiska beslut av huvudägaren Vattenfall 
(Vattenfall, 2020). Under perioden har ock-
så ungefär 10 TWh vindkraft tillkommit. 
   Allt eftersom transport- och industri-
sektorerna elektrifieras för att fasa ut de 
fossila bränslena kommer elanvändningen 
i Sverige att öka. Samtidigt finns en bety-
dande potential för energieffektivisering i 
samtliga sektorer – bostäder genom ökad 
isolering och mer effektiv uppvärmning, 
transporter genom mindre bilism och ökad 
andel hållbara transportmedel, industri 
genom mer effektiva processer och en 
mer hållbar konsumtion. Det gör att den 
totala elanvändningen i Sverige endast 
ökar från dagens 140 TWh till 154 TWh i 
Naturskyddsföreningens vision till 2040 
(Naturskyddsföreningen, 2019). Visionen 
togs fram hösten 2019 och sedan dess har 
flera stora industrisatsningar presenterats, 
som samtliga har stora elbehov. Det gör att 
Sveriges elanvändning med allra största 

sannolikhet kommer öka betydligt mer än 
vad rapporten landar i, trots storsatsningar 
på energieffektivisering. 
   Den årliga elproduktionen ökar från 
161 TWh till 176 TWh i visionen, där den 
största ökningen sker inom vindkraft.  
För att pusslet ska gå ihop till 2040 landar 
Naturskyddsföreningen i att vattenkraf-
ten producerar 68 TWh el, vindkraften 90 
TWh el, solelen 15 TWh el och kraftvärmen 
3 TWh el (Naturskyddsföreningen, 2019). 
Omställningen är möjlig men utmanande 
och ställer flera krav på många sektorer. 
Krafttag kommer krävas för att åstadkom-
ma en tillräcklig energi- och transportef-
fektivisering. Utvecklingen av flexibilitets-
resurser som vätgas, tvåvägsladdning av 
elbilar och efterfrågeflexibilitet behöver 
intensifieras.

Svensk vindkraft idag 
Vindkraft är den snabbast växande en-
ergiformen i Sverige. Under 2006 stod 
vindkraft för mindre än 0,5 procent av den 
svenska elproduktionen. Under 2020 stod 
den för 18 procent, med en totalt produk-
tion på 27 TWh (Svenska kraftnät, 2021).

Figur 2. Antal vindkraftverk (rött), installerad effekt (grönt) och årlig vindkraftsproduktion (blått).  
Siffrorna från 2021 är prognoser (Svensk vindenergi, 2021). 
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Den totala installerade effekten, antal verk 
och elproduktionen från 2006 till 2019 
visas i Figur 2, tillsammans med prog-
nosen för de kommande åren. Eftersom 
vindkraftverken blir allt större har den in-
stallerade effekten ökat ännu snabbare än 
antalet verk. Tack vare den höga andelen 
vind- och vattenkraft har Sverige den hög-
sta andelen förnybar energi i hela EU (Sve-
riges miljömål, 2020). Om vindkraftspro-
duktion i stället mäts i relation till landets 
yta ligger Sverige långt under EU-snittet. 

Vindkraftens geografiska placering
Den nuvarande vindkraften i Sverige är 
relativt jämnt spridd i de fyra elområden 
som landet delas in i. Spridningen av vind-
kraft från 2018 kan ses i Figur 3.

Den största utbyggnaden av vindkraft  
sker i norra Sverige. Under 2020 var  
4 777 MW vindkraft under konstruktion i 
de två nordliga elområdena, jämfört med 
506 TWh i de två sydligaste (Svensk  
Vindenergi, 2020). 
   När Energimyndigheten studerar 
olika scenarier för det framtida energi-
systemet har scenariot med hög andel 
vindkraft, huvudsakligen landbaserad 
och jämnt spridd över landet, högst san-
nolikhet att byggas ut på marknadsmäs-
siga grunder (Energimyndigheten, 2019c). 
Rapporten lyfter även vikten av att få till 
elproduktion i elområde 3 som är det mest 
tätbefolkade området i landet. 
   För att vindkraft ska vara så resur-
seffektiv som möjligt bör den vara jämnt 
spridd över hela Sverige, i stället för att 
koncentreras i norr. Majoriteten av Sveri-
ges elanvändning ligger i södra delarna av 
landet, medan elproduktionen i större ut-
sträckning ligger i norra Sverige. Även om 
elanvändningen väntas öka betydligt i nor-
ra Sverige, genom storsatsningar på elek-
trifiering av järn- och stålindustrin, väntas 
regionen fortsätta vara nettoexportör till 
södra Sverige. Genom att utnyttja hela lan-
det kan de miljömässiga konsekvenserna  
minimeras, samtidigt som minimal ut-
byggnad av stamnätet behövs. Det finns  
redan stora flaskhalsar i nordsydlig rikt-
ning på grund av produktionen av vat-
tenkraft i norr och användningen i söder, 
vilket inte bör förstärkas av en kraftigt ut-
byggd vindkraft (Naturskyddsföreningen, 
2019). Allt eftersom kärnkraften, som lig-
ger i elområde SE3, avvecklas ökar behovet 
av elproduktion ytterligare i södra Sverige. 

Havsbaserad vindkraft
Omkring tre procent av den svenska  
installerade vindkrafteffekten är havs- 
baserad och producerade knappt 0,6 TWh  
el under 2018 (Energimyndigheten, 2019d). 
I dagsläget utgörs den nytillkomna  
effekten i huvudsak av storskalig land-
baserad vindkraft, eftersom den har lägre 

Figur 3. Installerad effekt vindkraft per elområde 
(Energimyndigheten, 2019d).



16

produktionskostnad. Driftkostnaderna 
för havsbaserad vindkraft förväntas dock 
sjunka till mellan 30 och 50 öre per kWh 
till på 2040-talet, från runt 60 öre per kWh 
idag (Energimyndigheten, 2019c). En sats-
ning på vindkraft till havs ger möjlighet att 
under en relativt kort tid bygga upp stor 
produktionskapacitet där behovet av ny 
elproduktion är som störst. Havsbaserad 
vindkraft skulle kunna stärka elbalansen 
i södra Sverige, där det i dagsläget är ett 
underskott av el, och bidra till att minska 
prisskillnader mellan elområdena. En stör-
re geografisk spridning bidrar till en ökad 
effekttillgänglighet (OffshoreVäst, 2017).  
   Havs- och vattenmyndigheterna tog 
2019 fram havsplaner för användningen av 
de svenska havsområdena. Områden läm-
pade för olika användningsområden, som 
energiutvinning, försvaret och naturvård 
pekas ut, ibland som enskilda och ibland 
som överlappande områden. De områden 
som pekas ut som lämpliga för havsbase-
rad vindkraft möjliggör en årsproduktion 
på 23 TWh till 31 TWh, beroende på hur 
stor del av områdena som kan användas 
med hänsyn till bland annat naturvård 
(Havs- och vattenmyndigheten, 2019). 
   Potentialen för havsbaserad vind-
kraft är stor i södra Sverige. Generellt är 
det samhällsekonomiskt bättre att bygga 
nya vindkraftverk i södra Sverige, efter-
som elen då matas in närmare elkunder 
och handelsförbindelser. Dock gör de höga 
kostnaderna för anläggning av sjökabel till 
de nya vindkraftsparkerna att kostnaderna 
är höga och vilket också lett till att flera 
tillståndsgivna havbaserade vindkrafts-
parker ännu inte byggts (Regeringskans-
liet, 2021). Energimyndigheten har tidigare 
haft i uppdrag att utreda om anslutnings-
avgifterna till stamnätet skulle slopas för 
havsbaserad vindkraft. Energimyndighe-
ten bedömde att delvis slopade anslut-
ningskostnader genom stöd till sjökabel 
är att föredra framför en utflyttad anslut-
ningspunkt till stamnätet (Energimyndig-
heten, 2018b).

Regeringen har gått vidare med ett förslag 
om att bygga ut transmissionsnätet till 
havsområden med goda förutsättningar 
för vindkraft, som ett sätt att minska an-
slutningskostnaderna för havsbaserad 
vindkraft (Regeringskansliet, 2021). Moti-
veringen är att havsbaserad vindkraft är 
en stabil form av elproduktion, med fler 
fullasttimmar än landbaserad vindkraft 
och att den kan bidra med stora volymer  
el och hög effekt, inte minst i södra Sverige 
där behovet av ny elproduktion är störst.

Naturskyddsföreningen anser
•  Vindkraften bör byggas ut kraftigt i Sve-

rige, för att tillgodose det ökade elbeho-
vet från transport- och industrisektorn 
samt ersätta avvecklade produktionsan-
läggningar.

• Vindkraften bör spridas ut över större 
delar av landet, för att bidra till ett så 
resurseffektivt elsystem som möjligt.
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För att förstå vindkraftens positiva och 
negativa påverkan både globalt och lokalt 
krävs en viss förståelse för tekniken som 
används, vad lokalisering behöver ta hän-
syn till och hur markbehoven ser ut. Det 
här kapitlet ger en grundläggande inled-
ning till vindkraftens tekniska egenskaper, 
med fokus på konstruktion, lokalisering 
och markbehov.

Vindkraftverkets konstruktion 
Ett vindkraftverk är en i grunden enkel 
konstruktion. Vinden får vindkraftver-
kets rotorblad att snurra och rotationen 
omvandlas till el i generatorn. Ungefär 
hälften av energiinnehållet i vinden som 
passerar rotorbladen kan tas tillvara med 
en modern vindturbin, men exakt hur 
mycket påverkas i stor utsträckning av 
vindkraftsverkets höjd. Vindkraften pro-
ducerar el när det blåser mellan 4 och 25 
meter per sekund och är som mest effek-
tiva vid vindstyrkor på 12 till 14 meter per 
sekund. Den tekniska livslängden för nya 
vindkraftsanläggningar beräknas vara 30 

år. Den tekniska utvecklingen har lett till 
att de kommersiella vindkraftverken blir 
större, tystare och effektivare med lägre 
drift- och produktionskostnader.  

Fördelar med teknikutvecklingen 
De landbaserade vindkraftverken som 
planerades för tre till fyra år sedan hade 
turbiner som är omkring 4 MW med ro-
torer som är cirka 140 meter i diameter 
(Energimyndigheten, 2019c). Figur 4 visar 
hur denna utveckling leder till att lika 
mycket el kan produceras med färre verk 
(Energimyndigheten, 2019c). Redan nu 
projekteras verk med 6,6 MW-turbiner, så 
framtidens teknik i figuren är i själva ver-
ket dagens. Allt eftersom vindkraftverken 
blir större ökar produktionen per verk.    
   Det finns stora ekonomiska fördelar 
att bygga många vindkraftverk samtidigt 
inom en begränsad yta. Det blir mindre 
väg- och ledningsdragning per verk och 
byggfasen kan effektiviseras. Därför sker 
de allra flesta vindkraftsetableringar som 
vindkraftsparker. 

Figur 4. Antal vindkraftverk som krävs för att producera 90 TWh med olika turbintekniker. *Baserad på statistik över  
drifttagna turbiner år 2007-2017 (Energimyndigheten, 2019c). Framtidens teknik är dock redan här och under 2021  
driftsätts flera projekt med 6,6 MW-turbiner.
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Att färre vindkraftverk behövs för att nå 
en högre elproduktion minskar också 
parkernas negativa miljöpåverkan per pro-
ducerad enhet el. En studie visade att en 
park från 2011 med 21 vindkraftverk, med 
150 meters totalhöjd och en produktion på 
130 GWh/år skulle kunna reduceras till 16 
vindkraftverk med en totalhöjd på 200  
meter, som producerade 180 GWh/år, dvs. 
40 procent mer (Power Väst, 2016). De ne-
gativa konsekvenser som uppstår beror 
dock på verkets höjd och vissa olyckor 
kan bli vanligare med höga vindkraftverk, 
medan andra är vanligare med lägre verk. 
   Ytterligare en fördel med teknikut-
veckling är att fler platser blir tillgängliga 
för vindkraftsetableringar. Detta gäller inte 
minst för havsbaserad vindkraft, där nuva-
rande teknik kräver lokalisering på relativt 
grunda områden som har höga naturvär-
den och därför bör undvikas. Allteftersom 
vindkraftverken kan byggas på djupare 
hav ökar möjligheterna att undvika de 
känsligaste marina miljöerna.

Vindförhållanden
Avgörande för vindkraftens lokalisering är 
de lokala vindförhållandena. Vindtillgång 
på en plats kan anges antingen som årlig 
medelvind i meter per sekund eller som 
vindens energiinnehåll i kWh per kva-
dratmeter. Vindtillgång varierar kraftigt 
mellan olika platser och med höjd över 
marken. De bästa vindförhållandena finns 
till havs, längs kuster, i fjällområden och 
i öppna landskap, men de lokala variatio-
nerna är stora. Nära marken (upp till 100–
200 meters höjd) minskas vindhastigheten 
av friktion mot träd, byggnader och andra 
hinder. Även topografin har betydelse. 
Vindtillgången över kullar och bergstoppar 
är mycket större än över omgivande låg-
land (Vindlov, 2015a). 

Det finns en nationell karttjänst som bland 
annat visar den nationella vindkartering-
en. Vindbrukskollen ges ut av Länsstyrel-
sen och finns tillgänglig på webben  
(Länsstyrelsen, 2020). 

Ytbehov 
Rent fysiskt tar vindkraftverk inte stor 
plats. På marknivå består de av ett betong-
fundament med cirka 20 meter diameter, 
en omgivande grusyta och en tillfartsväg 
för fordon och maskiner som används vid 
byggnation och underhåll. Det krävs ett 
visst avstånd mellan verken för att vinden 
ska hinna återfå full styrka innan den träf-
far nästa rotor. En tumregel för landbase-
rad vindkraft är att avståndet mellan ver-
ken bör vara fyra till sex gånger större än 
rotordiametern. Till havs behöver avstån-
den vara större eftersom den låga turbu-
lensen gör att det krävs en längre sträcka 
för att fylla på med luft (Boverket, 2009).  
   Ytbehovet har förändrats kraftigt un-
der de senaste decennierna. I början av 90- 
talet krävde vindkraft en yta på cirka 300 
kvadratkilometer per TWh, jämfört med 
turbiner som utvecklas idag som endast 
skulle kräva 25 kvadratkilometer på TWh. 
Det beror helt på att verken blir större, hö-
gre och mer effektiva (Energimyndigheten, 
Naturvårdsverket, 2020).

Väg- och elnät
För byggande och underhåll av vindkraft-
verk krävs goda vägförbindelser till varje 
verk. Vid vindkraftsetableringen ska tunga 
transporter och stora maskiner ta sig fram. 
Ofta används befintliga skogsbilvägar som 
breddas och kompletteras vid behov. Nya 
tillfartsvägar till ett vindkraftverk kan  
kräva omkring 1,5 hektar mark (Helldin, 
o.a., 2012). Därför kan det vara klokt att 
lokalisera ny vindkraft i områden där det 
finns ett existerande vägnät. 
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En annan viktig faktor att ta hänsyn till 
vid lokalisering av vindkraft är närhet till 
elnät samt elnätets kapacitet. Vindkraft 
ansluts till elnät genom jordkabel. Vind-
kraftsparkernas infrastruktur, vägnät och 
ledningar, står för en betydande del av 
deras miljöpåverkan, i synnerhet om vind-
kraft etableras i tidigare oexploaterade 
områden. Hur bland annat vägnätet bidrar 
till fragmentering beskrivs i mer detalj i 
senare kapitel om vindkraftens påverkan 
på marina arter, fåglar och skogliga värden.

Säkerhetsaspekter  
Den mest påtagliga säkerhetsrisken som 
förknippas med drift av vindkraftverk är 
att hård is eller snö som fastnat på verket 
lossnar och faller eller slungas i väg. Den 
här olycksrisken finns inte längre, efter-
som vindkraftverk som byggs där det finns 
risk för nedisning förses med avisnings-
system. 

Olyckor med personskador som hittills  
har inträffat vid svenska vindkraftverk är  
säkerhetsvajrar som lossnat, klämskador 
och fall från ställningar (Boverket, 2009). 
Det rör sig alltså uteslutande om arbets-
platsskador och inga personskador på  
allmänheten har konstaterats i Sverige.

Naturskyddsföreningen anser
•  Vindkraften ska byggas i goda vindlä-

gen, för att undvika ett ineffektivt byg-
gande med större miljöpåverkan, större 
markanspråk och större resursåtgång.
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Trots att andelen förnybar energi ökar 
snabbt står elsystemet inför en fortsatt 
stor omställning. Vindkraft har stor poten-
tial att bidra till en ökad förnybar elpro-
duktion och kan, vid rätt lokalisering, göra 
det med liten lokal miljöpåverkan. I det 
här kapitlet presenteras några av möjlig-
heterna med fortsatt kraftig utbyggnad av 
vindkraft. 

Vindkraftens begränsade  
klimatpåverkan
Vindkraften är den energikälla med lägst 
klimatpåverkan som används i kommersi-
ell skala idag. Vindkraftens miljömässiga 

fördelar blir tydliga vid jämförelse med  
andra energikällor. Som exempel kan näm-
nas fossila bränslen som bidrar till klimat-
förändringar, försurning och övergödning, 
eller brytning av uran för kärnkraft och 
slutförvaring av kärnavfallet som ger stora 
miljömässiga konsekvenser och vid olyck-
or kan kärnkraft ge förödande effekter.  
   Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) har studerat olika elproduk-
tionstekniker och räknat på livscykelut-
släpp av växthusgaser. Utsläppsnivåerna 
från de olika produktionsslagen kan ses 
i Tabell 1, som visar att de högsta utsläp-
pen sker från kolpulver och de lägsta från 
vindkraft. Landbaserad vindkraft har 

Livscykelutsläpp av växthusgaser från elproduktion från olika tekniker 
(inklusive albedoeffekter), gram CO2 eq/kWh

Energikällor för  
elproduktion

Minimum Median Maximum

Kolpulver 740 820 910

Bioenergi - sameldning 
med fossilt

620 740 890

Gaskombicykel 410 490 650

Bioenergi - renodlad 130 230 420

Solceller - storskaliga 
anläggningar

18 48 180

Solceller - småskaliga 
anläggningar

26 41 60

Geotermisk energi 6 38 79

Koncentrerad termisk 
solkraft

8,8 27 63

Vattenkraft 1 24 2200

Kärnkraft 3,7 12 110

Vindkraft till havs 8 12 35

Vindkraft på land 7 11 56

Tabell 1. Livscykelutsläpp av växthusgaser från elproduktion med olika tekniker, inklusive albedoeffekter, gram CO2eq/
kWh (IPCC, 2014). Sorterade efter fallande medianvärde.
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något högre utsläpp än havsbaserad vind-
kraft, men båda är lägre eller lika som  
solceller och kärnkraft. 
   Livscykelutsläppen från vindkraft 
uppstår huvudsakligen vid tillverkningen 
av verket. Globalt sett kan det totala kol-
dioxidavtrycket vara återbetalat på sex 
månader eller mindre, vilket ger decennier 
av nollutsläppsenergi (Haapala, 2014). Allt 
eftersom teknikutvecklingen går framåt, 
vindkraftverken blir större och material- 
valen mer hållbara minskar klimatpåver-
kan från vindkraft. Nya vindkraftsparker 
i Norden kan ha så låga livscykelutsläpp 
som 6–7 gram CO2eq/kWh (Vattenfall, 
2019).

Export av svensk el
Sveriges elsystem är tätt sammankopplat 
med våra nordiska grannländer och övriga 
Europa. Utöver den gemensamma nordis-
ka elmarknaden där elen flödar fritt över 
gränserna har Sverige gränsöverskridande 
kablar till Tyskland, Polen och Litauen. 
   Det sammanlänkade elsystemet 
möjliggör ökad flexibilitet genom att olika 
regioners fördelar kan nyttjas. I ett alltmer 
förnybart elsystem kommer väderbaserad, 
variabel elproduktion spela en stor roll och 
det är därför viktigt att kunna balansera 
låg produktion i en del av Europa med hög 
produktion i en annan del. Utökad svensk 
vindkraftsproduktion kan därmed bidra 
till att balansera upp lägre elproduktion i 
andra delar av Europa, samtidigt som en 
högre solelproduktion i södra Europa kan 
balansera upp dagar med låg vindkrafts-
produktion i Sverige.  
   Genom ökad vindkraft kan Sverige 
dessutom göra stor nytta som nettoex-
portör av el. Många europeiska länder 
har fortfarande en hög andel fossil elpro-
duktion. Export av svensk vindkraft kan 
därmed bidra till att minska utsläppen 
av koldioxid från fossila kraftverk i andra 
länder. En nettoexport på 20 TWh kan leda 
till en utsläppsminskning i det europeiska 
elsystemet på knappt 15 miljoner ton  

(Naturskyddsföreningen, 2019). Det kan 
jämföras med Sveriges inhemska utsläpp 
på 51 miljoner ton koldioxidekvivalenter 
2019 (Naturvårdsverket, 2020).  
   Sveriges elexport har ökat de senaste 
åren och 2020 var Sveriges nettoelexport 
25 TWh, vilket är högre än något tidigare 
år (Svenska kraftnät, 2021). Detta skedde 
trots nedläggningen av kärnkraftsreaktorn 
Ringhals 2 i slutet av 2019.

Energiomställning av industri-  
och transportsektorerna i Sverige 
Allt eftersom transport- och industrisek-
torerna elektrifieras kommer elanvänd-
ningen i Sverige att öka. Det är en positiv 
utveckling eftersom det minskar använd-
ningen av fossila bränslen, men det ökar 
trycket på elsystemet.  
   Genom en utbyggd vindkraftspro-
duktion kan den ökade elanvändningen 
i transport- och industrisektorerna till-
godoses med så liten negativ miljöpå-
verkan som möjligt. Det finns dessutom 
betydande synergier mellan elektrifiering 
och förnybar elproduktion. Inom såväl 
transporter som inom industrin kommer 
det finnas goda möjligheter att lagra energi 
över tid (Naturskyddsföreningen, 2019). 
Inom transporter kan det ske genom att 
bilen laddas vid en tidpunkt, med stor 
tillgång på el, och används vid ett senare 
tillfälle. Inom industrin kan det till exem-
pel ske genom att vätgas produceras när 
elpriset är lågt, lagras och sedan används i 
industriella processer. Det gör att en elek-
trifiering av industri- och transportsektorn 
kan bidra till ett mer effektivt elsystem, 
där efterfrågan på el ökar när tillgången är 
hög. Eftersom elanvändningen kan anpas-
sas inom dessa sektorer har de möjlighet 
att nyttja de låga elpriserna som uppstår 
när det blåser som mest.  
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Åldrande elproduktions- 
anläggningar
Det finns ett stort renoveringsbehov av 
elsystemet under de närmaste 20 till 30 
åren, eftersom anläggningar med en sam-
manlagd årsproduktion på över 100 TWh 
kommer att ha nått sin troliga livslängd 
(Energimyndigheten, 2018a). Vindkraft är 
det just nu mest konkurrenskraftiga ener-
gislaget i Sverige och förväntas stå för  
majoriteten av den nya elproduktionen 
som behöver byggas ut. Bara perioden  
2018 till 2022 bedöms vindkraften öka från 
17 TWh till 37 TWh per år (Energimyndig-
heten, 2019b). 

Prisutveckling 
Teknikutvecklingen har på tio år halverat 
kostnaden för ny landbaserad vindkraft 
och produktionskostnaderna för ny vind-
kraft ligger på under 40 öre/kWh (Energi- 
myndigheten, 2018a). Svenska vindkrafts-
branschen bedömer 2021 att svensk land-
baserad vindkraft ligger i intervallet 30–35 
öre/kWh. När Energimyndigheten blickar 
framåt räknar de med 20–40 öre/kWh för 
landbaserad vindkraft med goda vindlägen 
(Energimyndigheten, 2019c).  
   Historiskt har vindkraftsutbyggna-
den varit beroende av stöd, vilket erbjöds 
via elcertifikatsystemet. Det är ett mark-
nadsbaserat stödsystem som infördes för 
att öka produktionen av förnybar el i  
Sverige och Norge. Systemet hade som 
mål att öka den förnybara elproduktionen 
med 28,4 TWh från 2012 till 2020. Allt ef-
tersom målet närmade sig sjönk priset på 
elcertifikaten och i maj 2019 uppnåddes 
målet ett drygt år i förtid. Vindkraft klarar 
sig nu på helt marknadsmässiga grunder 
och nya anläggningar är inte längre bero-
ende av stöd, så länge genomsnittselpriset 
är över 30–35 öre/kWh (Energimyndighe-
ten, 2019c).

Lokal ersättning och sysselsättning
Utbyggnaden av vindkraft bidrar till sys-
selsättningstillfällen runt om i landet, 
både under anläggningsfasen och drifts-
fasen. Svenska studier visar att vindkraft 
kan generera två till tre årsarbeten per 
vindkraftverk i anläggningsfasen och 0,3 
till 0,5 årsarbeten per verk och år i drifts-
fasen (Person & Fernqvist, 2016). Förutom 
direkta skatteintäkter för kommunerna 
bidrar det till indirekta sysselsättnings- 
effekter inom bland annat handel och  
offentlig service. 
   Beroende på hur ägandet och be-
skattningen av vindkraft utformas finns 
ytterligare möjligheter till lokala nyttor. 
Sverige har haft begränsade ekonomiska 
incitament för kommuner att bygga vind-
kraft, men i andra länder finns flera goda 
exempel. 
   I Danmark finns en lag från 2009 som 
ger lokalbefolkningen rätt att köpa minst 
20 procent av nya vindkraftverk till själv-
kostnadspris. Detta har lett till att vind-
kraften vuxit fram som ett lokalt sätt att 
producera el, där lokalbefolkningen tagit 
ansvar för den egna elproduktionen, dels 
genom att bli delägare, dels av att accep-
tera påverkan på landskapsbilden (Bodén, 
2014). I Danmark finns det även möjlig-
het att söka kompensation för eventuellt 
minskade egendomspriser som översti-
ger en procent av värdet, genom den s.k. 
”værditapordningen”. I de flesta fallen har 
ersättningar gått till fastigheter som ligger 
inom 1 200 meter från vindkraftverket, och 
genomsnittutbetalningar ligger på 100 000 
kr (Bodén, 2014). 
   I Tyskland är det lag sedan 2009 att 
alla vindkraftsföretag ska betala skatt i de 
kommuner där de är verksamma utifrån 
antalet sysselsatta. Intäkterna tillfaller 
kommunen och är inte öronmärkta för det 
berörda lokalområdet (Bodén, 2014). I Fin-
land betalas fastighetsskatten för vindkraft 
till kommunen, vilket skapar en direkt 
nytta för kommunen med vindkraftseta-
blering.
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En brittisk tankesmedja har nyligen före-
slagit att en ”community benefit fund” ska 
etableras för att havsbaserad vindkraft ska 
bidra till lokal samhällsutveckling. Försla-
get är att en avgift på 50 p/MWh (ca 6 SEK/
MWh) ska införas för vindkraften och ad-
ministreras genom lokala organisationer 
(Nicolle, McAleenan, & Birkett, 2020).  
   I Sverige är fastighetsskatten för 
vindkraftverk statlig. Genom att fastig-
hetsskatten i stället skulle tillfalla kom-
munen kan de lokala incitamenten för 
vindkraftsetableringar öka utan att fördyra 
projekten. Kommunen och de närboende 
får bära de eventuella negativa konse-
kvenserna, i form av bland annat påverkad 
utsikt, och det är därför rimligt att de även 
får del av nyttorna.  
   En annan möjlighet till lokal ersätt-
ning är bygdemedel, i likhet med det som 
finns för vattenkraft. Bygdeavgiften från 
vattenverksamhet ska användas både  
för att förebygga och gottgöra skador  
anläggningen gett upphov till och för att 
tillgodose allmänna ändamål i bygden  
(lag 1998:812, 6. kap. 1 §). Vid en korrekt 
lokalisering ger inte vindkraft upphov till 
skador på samma sätt som vattenkraften, 
men möjligheter till bygdemedel skulle 
ändå kunna undersökas. 
   Energimyndigheten och Naturvårds-
verket anser att en lokal ersättning för 
vindkraftsetableringar skulle kunna öka 
acceptansen och därmed vindkraftsut-
byggnaden, men ser risker med samtliga 
ersättningsalternativ. De förespråkar där-
för en utredning om åtgärder för lokal nyt-
ta vid vindkraftsetableringar (Energimyn-
digheten, 2021).

Lantbruk och skogsbruk  
För att bygga vindkraft krävs tillgång till 
mark och detta kan säkerställas genom 
arrendeavtal. Intäkten från arrenden kan 
bidra till en säker och ökad inkomst för 
markägare (Person & Fernqvist, 2016). 
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) pekar 
på flera positiva effekter såsom ett ökat 
marknadsvärde på egendomen, möjlighet 
till ökad lönsamhet och en trygghet med 
ökad kostnadskontroll för gårdens utgifter 
om man kan bli helt eller delvis självför-
sörjande på el (LRF, 2015).  
   Etablering av vindkraft i odlingsland-
skap kan även användas för att anlägga 
nya naturmiljöer som ökar den biologiska 
mångfalden. Genom att använda restytor, 
som tillfartsvägar och uppställningsplat-
ser, kan det i intensivt odlingslandskap 
vara möjligt att skapa mer småbiotoper 
än de som förstörs vid etableringen (Jord-
bruksverket, 2011). Detta kan ske genom att 
så ängsblommor eller tillvarata sand, död 
ved och andra briststrukturer för att anläg-
ga enkla naturvårdsbiotoper. 

Naturskyddsföreningen anser
•  Möjligheter som lokal fastighetsskatt 

eller bygdeavgift för vindkraftverk behö-
ver utredas för att öka den lokala ekono-
miska nyttan av vindkraftsetableringar.
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Nyttorna som vindkraft skapar globalt och 
nationellt kan lokalt påverka djur- och na-
turliv negativt och försvåra möjligheten att 
bedriva rörligt friluftsliv och renskötsel. 
För en hållbar vindkraftsutbyggnad är det 
avgörande att känna till vindkraftens ne-
gativa konsekvenser. Det gör att olämplig 
lokalisering kan undvikas och att de bästa 
förutsättningarna kan säkerställas under 
både anläggnings- och driftsfaserna.  
   Hur vindkraft påverkar den biolo-
giska mångfalden beror på faktorer som 
områdets naturvärden, tidigare påverkan, 
vegetationstyp och djurliv. I detta avsnitt 
redovisas miljöeffekter på fåglar, flad-
dermöss, landlevande däggdjur, skogs-
landskapet och den marina miljön, samt 
åtgärder för att minimera den negativa 
miljöpåverkan. I de fall där vindkraftseta-
blering orsakar betydande skada på djur 
och höga naturvärden ska den undvikas, 
men i fall där skadan kan undvikas genom 
anpassningsåtgärder ska dessa genomför-
as för att möjliggöra etablering.

Effekter på fåglar
Fåglar är särskilt utsatta av vindkraft och 
kan drabbas genom kollisioner med vind-
kraftverk eller genom biotopförluster som 
innebär att habitat för störningskänsliga 
arter förloras och splittras samt barriär- 
effekter som innebär fysiska hinder för 
förbipasserande fåglar (Rydell, Ottvall,  
Pettersson, & Green, 2017). Dessa effekter 
kan också kallas kollisioner, undvikande 
och undanträngande.

Kollisioner 
Fåglar kan dödas i kollisioner med vind-
kraftverk, främst med de roterande bladen. 
I genomsnitt dör mellan fem och tio fåglar 
per år och vindkraftverk i Sverige, men 
den totala variationen är mellan noll och 
sextio fåglar per år och vindkraftverk  
(Rydell, Ottvall, Pettersson, & Green, 2017). 
Den stora variationen visar tydligt lokali-

seringens betydelse för att minimera  
antalet dödsfall.  
   Förutom lokalisering påverkas kol-
lisionsrisken av storleken och placering-
en av turbinerna samt rotorhastigheten 
(Winkelman, 1992) (Thelander, Smallwood, 
& Rugge, 2003). Varningslampor kan öka 
risken för kollision genom att locka till 
och desorientera fåglar (Drewitt & Langs-
ton, 2006). Fågeldödligheten ökar med ver-
kens storlek (Hjernquist, 2014) (Thelander, 
Smallwood, & Rugge, 2003), men sett i för-
hållande till producerad mängd el minskar 
i stället dödligheten med ökande verks-
storlek (Rydell, Ottvall, Pettersson, & Green, 
2017). Eftersom det behövs färre, nya stora 
verk för att producera samma mängd el 
som gamla verk, är det möjligt att öka  
elproduktionen och samtidigt minska  
den totala dödligheten.   
   Vindkraftverkens placering och den 
omgivande miljön har stor betydelse för 
antal kollisioner. Därför är det avgörande 
att ta hänsyn till potentiell kollisionsfrek-
vens vid lokalisering av vindkraft (Drewitt 
& Langston, 2006). På vissa platser, framför 
allt våtmarksområden, i kustnära lägen, på 
bergstoppar, bergskammar och andra plat-
ser med stora höjdskillnader är risken för 
kollisioner hög (Hötker, Thomsen, & Jero-
min, 2006). Eftersom dessa ofta överlappar 
med områden med stor vindkraftspoten-
tial är det särskilt viktigt att ta hänsyn till 
vilka fåglar som finns i närområdet när 
tillstånd för en vindkraftsetablering ges. 
   En orsak till skillnaderna är att det 
finns fler fåglar i vissa naturtyper än an-
dra. I öppet odlingslandskap och andra 
öppna miljöer är det generellt lägre olycks-
risk (Hötker, Thomsen, & Jeromin, 2006). 
Det finns även ett fåtal studier som gjorts i 
produktionsskog som visar att dödligheten 
där är förhållandevis låg. Det finns inget 
som tyder på att fåglar lär sig att undvika 
vindkraftsolyckor med tiden (Rydell,  
Ottvall, Pettersson, & Green, 2017).  
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Olika fågelarter löper olika stor risk att 
skadas av vindkraftverk. Rovfåglar, måsar, 
trutar och hönsfåglar dödas i större om-
fattning i förhållande till populationsstor-
lekarna (Hjernquist, 2014). Svanar, gäss och 
tranor undviker oftare vindkraftverk och 
relativt få förolyckas. Det är i allmänhet 
inte förbiflyttande fåglar som löper störst 
risk, utan fåglar som uppehåller sig i ett 
område antingen permanent eller under 
längre tid såsom under häckning, över-
vintring eller rastning under flyttningstid 
(Rydell, Ottvall, Pettersson, & Green, 2017). 
De vanligaste fåglarna som dödas är små-
fåglar, men med hänsyn till populationer-
na utgör det ett mindre hot mot enskilda 
arter. Forskning från Tyskland har visat  
att vindkraftverk utgör stora risker för 
röda glador och ormvråkar och sannolikt 
gäller det även för havsörnar (Rydell,  
Ottvall, Pettersson, & Green, 2017). 
   Fågeldödligheten vid vindkraftverk 
kan sättas i relation till annan dödlighet 
bland fåglar. Vindkraftverk orsakar i ge-
nomsnitt 0,4 dödsfall per GWh producerad, 
jämfört med 5,2 dödsfall per GWh som  
orsakas direkt av fossila kraftverk (Gauld, 
2020). 
   En utbyggnad till 90 TWh (90 000 
GWh) i Sverige skulle innebära att 36 000 
fåglar dödas om antalet döda fåglar per 
producerad GWh förblir 0,4. Om vi i stäl-
let utgår från att kollisionsfrekvensen är 
10 fåglar per vindkraftverk per år (Rydell, 
Ottvall, Pettersson, & Green, 2017) skulle en 
utbyggnad till 4 000 vindkraftverk i Sveri-
ge innebära att 40 000 fåglar dödas årligen. 
Med en ansvarsfull lokalisering, där de 

mest fågelrika områdena undviks, skulle 
betydligt lägre dödstal vara möjliga för en 
lika stor etablering.

Fågeldödligheten vid vindkraftverk är be-
tydligt lägre än vad många andra mänskli-
ga aktiviteter orsakar, se figur 4. Även om 
vindkraften utgör en liten risk för fågelfau-
nan i stort kan den dock få negativa kon-
sekvenser för små fågelpopulationer, ge-
nom att dödligheten orsakad av vindkraft 
adderas till andra hot mot populationerna. 
Givetvis bör målet vara att inga fåglar eller 
andra djur dödas, men ett energisystem 
helt utan sådan påverkan är omöjligt. 
   Det finns flera åtgärder för att minska 
dödligheten och dessa presenteras i detalj 
i Åtgärder för minskad fågeldödlighet på 
sida 30.

Biotopförluster 
Förutom direkta dödsfall kan vindkraft-
verk orsaka biotopförluster. Vindkraftver-
kens fundament och de hårdgjorda ytorna 
runt dem, som vägnät och ledningar, 
påverkar relativt små ytor, men förändrar 
lokalmiljön i grunden. Ett stort problem 
med byggandet av vindkraftverk är att det 
skapar barriärer vilket kan leda till en di-
rekt förlust av livsmiljö men också förlus-
ter i den närliggande miljön (Kuvlesky, o.a., 
2007). Det är svårt att kvantifiera biotop-
förlusternas konsekvenser på populations-
nivå och det är få studier som har gjort 
detta (Pearce-Higgins, Stephen, Douse, & 
Langston, 2012). Vanligtvis uppgår den 
faktiska livsmiljöförlusten till två till fem 

Figur 5. Fågeldödlighet orsakat av andra aktiviteter i Sverige (Vindval, 2012). Siffrorna är alla betydligt 
högre än de 40 000 dödsfall som 4 000 vindkraftverk skulle orsaka.
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procent av det totala utvecklingsområdet 
(Fox, Desholm, Kahlert, Kjaer Christensen, 
& Petersen, 2006). Effekterna kan dock 
vara mer utbredda när utvecklingen stör 
hydrologiska mönster eller flöden på våt-
marker eller torvområden, eller där de stör 
geomorfologiska processer till havs vilket 
resulterar i förändringar inklusive ökad 
erosion (Drewitt & Langston, 2006). 
   I vilken utsträckning fåglar undviker 
vindkraftsområden varierar därför mellan 
olika områden, miljöer och artgrupper. Det 
finns inga generella resultat som visar om 
fåglar undviker områden med vindkraft 
eller inte. Däremot förefaller undvikande 
vara lägre (inom några 100 m) under häck-
ningstid än under övriga delar av året (Ry-
dell, Ottvall, Pettersson, & Green, 2017). En 
studie över fågeltäthet för häckfåglar i an-
slutning till vindkraftverk visar att undvi-
kande minskade om miljön mellan verken 
fick vara så intakt som möjligt (Shaffer & 
Buhl, 2016). En annan studie som studera-
de berglärka och en släkting till lappspar-
ven fann ingen skillnad i kullstorlek mel-
lan vindkraftsparker och referensområden, 
men däremot minskade boöverlevnaden 
med antal vindkraftverk på landskapsnivå, 
inom en till fem kilometer från boplatser 
(Mahoney & Chalfoun, 2016). 
   Problemen med att fåglar undviker 
vindkraftsområden uppstår även vid havs-
baserade vindkraftsparker. Detta kan vara  
ett betydande problem eftersom den 
havsbaserade vindkraften byggs i relativt 
grunda områden, till exempel på utsjöban-
kar, som vissa sjöfåglar är helt beroende 
av för födosök. Olika sjöfåglar påverkas 
dock olika av havsbaserad vindkraft. Vissa 
arter har ett mycket starkt undvikande-
beteende, till exempel lommar och skägg-
dopping, medan andra är undvikande men 
mindre konsekventa som till exempel 
alfågel och sjöorre (Dierschke, Furness, & 
Garthe, 2016). Därutöver finns det arter där 
påverkan verkar variera eller där det visat 
sig att fåglarna attraheras av vindkrafts-
parkerna, som till exempel skarv och vissa 

måsfåglar. Studier vid den havsbaserade 
vindkraftsparken Horns Rev (80 2 MW- 
turbiner) fann att havssula, sillgrissla och 
tordmule förekom i lägre antal efter kon-
struktion i vindparkområdet och zonerna 
inom två och fyra kilometer från parken 
(Petersen, 2005). Även vid Nysteds havs-
baserade vindkraftspark har ett betydande 
undvikande av ejder och gäss visats  
(Desholm & Kahlert, 2005).  
   Studier visar att storleken på stör-
ningar orsakade av vindkraftsparker va-
rierar mycket. Hur fåglar påverkas av un-
danträngningen beror på i vilken mån det 
finns andra tillgängliga och lämpliga  
miljöer att förflytta sig till. Storleken på 
vindkraftsparker till havs kan ha särskild 
betydelse i samband med utbyggnad i re-
lativt begränsande områden med grunda 
sandbankar som samlar stora mängder 
födosökande sjöfåglar (Drewitt & Lang-
ston, 2006). Det är därför viktigt att alla 
grundområden som vissa arter är knutna 
till inte exploateras, utan att det finns 
tillräckligt mycket lämplig yta för detta 
(Rydell, Ottvall, Pettersson, & Green, 2017).  
Variationen beror sannolikt också på fak-
torer som säsongsbetonade och dagliga 
rörelsemönster för fåglar, placering med 
avseende på viktiga livsmiljöer och turbin- 
och vindkraftsspecifikationer (Drewitt & 
Langston, 2006).  
   Alfågel är en art som övervintrar 
spritt inom grunda havsområden och ut-
sjöbankar inom Östersjön. Arten är en av 
de sjöfåglar som har minskat kraftigast av 
alla sjöfåglar. En stor del av artens östra 
population övervintrar i Östersjön, företrä-
desvis utefter Sveriges södra kuster från 
Upplands skärgård och söderut. Sverige 
har ett särskilt ansvar för alfågel och dess 
övervintringsområden. 

Barriäreffekter
Det tredje sättet som vindkraftverk kan 
skada fåglar är genom barriäreffekter eller 
undanträngning. Dessa uppstår när fåglar 
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tvingas förändra sina flyttvägar på grund 
av de barriärer som vindkraftverk utgör. 
Effekten är oroande eftersom fåglarna 
förbränner mer energi när de måste flyga 
längre för att undvika turbinerna (Drewitt 
& Langston, 2006). För vissa sjöfåglar är 
riskerna för kollision, undvikande och un-
danträngning även skadligt för hela popu-
lationer (Bradbury, o.a., 2014). Generellt har 
fågelgrupper med relativt låga olycksfrek-
venser i stället visat sig drabbas av barri-
äreffekter, exempelvis lommar (till havs), 
havssulor, alkor, svanar, gäss och tranor 
(Rydell, Ottvall, Pettersson, & Green, 2017).  
   Studier av barriäreffekter av vind-
kraft till havs visar att fåglar undviker 
vindkraftverk med ett avstånd som va-
rierar mellan 100 meter och tre kilometer 
(Winkelman, 1992)  (Kahlert, Petersen, Fox, 
Desholm, & Clausager, 2004) (Christensen, 
Hounisen, Clausager, I, & Petersen, 2004). 
Barriäreffekten kan alltså påverka olika 
arter olika mycket. Undvikande har stud-
erats vid havsbaserade vindkraftsparker 
vid Nederländernas kust, där det visade sig 
att nattflyttande småfåglar undvek parken. 
Hägrar, tärnor, vadare och tättingar undvek 
samma park i lägre grad på dagtid. Inget 
undvikande konstaterades för skarvar, må-
sar och trutar (Krijgsveld, L, Fijn, Japink, & 
van Horssen, 2011). Flyttande sjöfåglar har 
studerats i två marina vindkraftsparker i 
Kalmarsund, Öresund. Studierna tyder på 
att fåglarna ändrar flygkurs och flyghöjd, 
oftast på en till två kilometers avstånd 
från vindkraftsparken för att undvika ver-
ken. Detta minskar risken för kollisioner 
men ökar flygsträckan (Pettersson, 2005) 
(Ahlén, Bach, Baagae, J, & Petterson, 2007).  
   Vindkraftsparker i anslutning till 
flyttningskorridorer kan utgöra en ökad 
fara för de fåglar som använder dessa kor-
ridorer (Rydell, Ottvall, Pettersson, & Green, 
2017). Barriäreffekter kan leda till en indi-
rekt påverkan på populationsnivån till  
exempel om en vindkraftspark blockerar 
en flyglinje mellan häcknings- och födo-
söksområdet eller där flera vindkraftspar-
ker i flyttfågelstråk skapar en omfattande 

barriär som leder till betydande avledning-
ar och ökad energiförbrukning för fåglarna 
(Drewitt & Langston, 2006). 

Åtgärder för minskad fågeldödlighet
De negativa effekterna som vindkraft kan 
ha på fåglar kan hanteras på olika sätt. 
Det mest effektiva sättet att minska den 
negativa påverkan på fåglar är att undvika 
vindkraftsetableringar i särskilt fågelrika 
områden, framför allt flyttfågelstråk och 
platser som används under häckning,  
övervintring eller rastning under flyttning. 
Detta kräver ordentliga förundersökningar 
genom att bland annat inventera fåglar  
vid dessa platser, vilket krävs i miljökon-
sekvensbeskrivningen. Skyddsavstånd, 
eller buffertzoner, kring känsliga fågelfö-
rekomster kan användas för att minska 
risker för negativ påverkan från vindkraft, 
exempelvis för att skydda häcknings- och 
vistelseplatser. Skyddsavståndet kan  
variera beroende på art, som visas i bilaga 
1 (Rydell, Ottvall, Pettersson, & Green, 2017). 
Kungsörnar drabbas hårt av vindkraft och 
rör sig i stora områden runt sina boplats-
er. Deras revir är större än vad praxis vid 
vindkraftsprövningar gör gällande (Kung-
sörn Sverige, 2014) och ett minimiavstånd 
på tre kilometer från boplats bör tillämpas, 
i stället för avståndet som anges i en  
bilaga till rapporten. 
   Som tidigare nämnts har det visats 
att större verk dödar fler fåglar per enskilt 
verk. Genom att byta ut gamla vindkraft-
verk mot nya större och mer effektiva så-
dana vid slutet på deras livstid, kan mer el 
produceras med betydligt färre vindkraft-
verk så att den totala fågeldödligheten 
ändå sänks. En annan åtgärd är tillfällig 
avstängning i lägen med höga risker. Detta 
har fungerat på ett fåtal platser med hög 
dödlighet av större rovfåglar genom ma-
nuell bevakning (Marques, o.a., 2014).  En 
annan möjlighet är att installera kameror 
i anslutning till vindkraftverken i särskilt 
fågelrika områden, för att automatiskt 
stoppa verket när en fågel närmar sig.  
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Ett sådant testprojekt pågår på Gotland, 
där en stoppsignal skickas till vindkraft-
verket om kameran registrerar en örn som 
närmar sig (Vindkraftcentrum, 2019). 

Färgen på vindkraftverken kan eventu-
ellt påverka dödsfallen. En studie från 
Tyskland registrerade 37 döda fåglar vid 
grå- och vitfärgade turbintorn och inga 
dödsfall på dem med en grönfärgad botten 
som gradvis bleknade i vit eller grå upp-
till (Gartman, Bulling, Dahmen, Geissler, & 
Köppel, 2016). Detta kan bero på att fåglar-
na inte ser de vita turbintornen som hin-
der när de lyfter från marken i närheten 
varpå risken att kollidera ökar. 

Effekter på fladdermöss 
Vindkraftverk påverkar fladdermöss 
främst genom kollisioner, där fladdermös-
sen precis som fåglarna riskerar att dödas 
av rotorbladen. Fladdermöss kan också 
drabbas av kraftiga lufttryckssänkningar 
kring rotorbladen. Idag saknas undersök-
ningar på hur många fladdermöss som 
dödas vid vindkraftverk i Sverige. I Europa 
och Nordamerika dör i genomsnitt 10–15 
fladdermöss per år per vindkraftverk.  
Det är inte bara flyttande fladdermöss  
som dödas vid vindkraftverk utan det är 
ofta lokala samt icke-flyttande populatio-
ner som drabbas (Rydell, Ottvall, Petters-
son, & Green, 2017).  
   De svenska fladdermusarter som har 
en förhöjd risk att skadas eller dödas av 
vindkraftverk är nordfladdermus, sydflad-
dermus, mindre brunfladdermus, trollpi-
pistrell, sydpipistrell, dvärgpipistrell samt 
gråskimlig fladdermus (Ecocom, 2019). 
Av dessa är sydfladdermus, mindre brun 
fladdermus och sydpipistrell fridlysta och 
omfattas av artskyddsförordningen  
(Artfakta, 2019). I södra halvan av Sveri-
ge är det i första hand stor fladdermus, 
gråskimlig fladdermus, nordisk fladder-
mus och dvärgfladdermus som vindkraft 
kan komma att påverka. De båda först-
nämnda är förmodligen de mest utsatta 

arterna och förekommer upp till Dalälven, 
samt en bit längre utmed norrlandskusten. 
Idag är ingen av dessa fladdermusarter 
rödlistade.  
   En annan fladdermusart som inte 
har en förhöjd risk att skadas, men som 
trots det har stoppat flera vindkraftspro-
jekt genom sin förekomst i södra Sveriges 
skogstrakter är den rödlistade fladdermu-
sen Barbastell (Rydell, Ottvall, Pettersson, 
& Green, 2017). Den är globalt hotad och 
mycket utsatt, med risk att försvinna helt. 
   Att vissa fladdermusarter drabbas 
hårdare än andra beror på deras sätt att 
jaga och förflytta sig. Den stora majori-
teten av dödsfallen är hos arter som är 
anpassade för jakt på hög höjd ovan träd-
topparna. Precis som med fåglar spelar 
placering av vindkraft roll för kollisions-
frekvensen och varierar mellan platser. 
Vindkraftverk som ligger inom 100 till 200 
meter från en skog eller trädridå har högre 
kollisionsfrekvens än verk i låga, plattare 
miljöer längre från skogar och träd. Flest 
fladdermöss omkommer av vindkraftverk 
som placeras på höjder i skogsområden 
och i kustnära lägen (Rydell, Ottvall, Pet-
tersson, & Green, 2017). Fladdermöss drab-
bas även av annan mänsklig aktivitet. En 
betydande dödsorsak är biltrafik och en 
kilometer högt trafikerad motorväg kan 
döda lika många fladdermöss som ett 
vindkraftverk i ett område med medelhög 
kollisionsrisk (Rydell, Ottvall, Pettersson, 
& Green, 2017). Dock förekommer fladder-
möss generellt i små populationer och har 
låg reproduktionstakt, vilket gör att de är 
jämförelsevis känsliga för ökad dödlighet.
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Åtgärder för minskad  
fladdermusdödlighet 
 
Den första åtgärden för att förhindra döds-
fall är att undvika vindkraftsetableringar 
där högriskarter lever och rör sig i stor 
skala. Sverige har flera särskilt art- och in-
dividrika trakter med fladdermöss som har 
extra stor betydelse för fladdermusfaunan. 
Dessa särskilt viktiga fladdermusområden 
ska undvikas för vindkraftsetableringar1.  
   En annan viktig åtgärd är att låta 
vindkraftverken stå stilla under tider och 
väderförhållanden med högst fladder-
musaktivitet. Det kan ske genom att köra 
vindkraftverken i bat mode, fladdermussä-
kert läge. Teknik som automatiskt stänger 
av vindkraftverk när risken för fladdermu-
skollisioner är stor har redan tagits i bruk 
på sina håll. Dödsfallen sker framför allt 
under sensommar och höst, på nätter med 
svaga vindar. Detta innebär att tillfällig 
nedstängning av verken inte skapar någ-
ra stora förluster på driftsekonomin. Det 
handlar om förluster på mindre än en  
procent av elproduktionen på årsbasis  
(Rydell, Ottvall, Pettersson, & Green, 2017). 
   Fladdermöss lever av insekter och 
dras därför till insektstäta områden. In 
sekter attraheras av olika färger och en 
undersökning visade att gult hade högst 
attraktionsförmåga, tätt följt av de två 
vanligaste vita/ljusgråa nyanserna som 
används på vindkraftverk. Därför kan fär-
gen på vindkraftverk ha betydelse för hur 
hög densitet av insekter och fladdermöss 
det finns runt verken. Om vindkraftverken 
utformades med en annan färg skulle det 
eventuellt vara möjligt att minska antalet 
skadade fladdermöss. Lila var den färg 
som hade lägst attraktionsförmåga på  
insekter (Long, Flint, & Lepper, 2010).

 

1 För att områdena ska kunna undvikas har  
Naturskyddsföreningen tagit fram särskilda  
GIS-skikt där dessa är utmarkerade.

Effekter på landlevande däggdjur 
I likhet med fåglar och fladdermöss påver-
kas landlevande däggdjur av vindkraft på 
flera sätt. Påverkan på landlevande dägg-
djur kan se ut på olika sätt, bland annat 
förstörelse och modifiering av livsmiljö 
(fragmentering av livsmiljöer och hinder 
för genflöde), bullereffekter, vibrations- 
och skuggflimmer och, i begränsade fall, 
direkt dödlighet på vindkraftsvägar  
(Łopucki, Klich, & Gielarek, 2017).   

Anläggnings- och driftsfasen 
Vindkraftsparker påverkar främst dägg-
djur genom ökad mänsklig aktivitet inom 
området. Vindkraft i skogslandskap plane-
ras ofta i avlägsna höglänta, väglösa om-
råden som är viktiga refuger för storvilt. 
Detta gör att nya vägar dras fram till par-
ken, som kan göra området mer tillgäng-
ligt för annan mänsklig aktivitet som jakt, 
friluftsliv och nöjestrafik. Vid upprepade 
störningar kan konsekvensen bli habitats-
förluster, vilket kan orsaka minskade po-
pulationer (Helldin, o.a., 2012). Däremot är 
den totala ytan som försvinner en liten del 
av djurens rörelseområde och påverkan 
på habitatförändringen blir troligtvis inte 
av någon större betydelse (Kuvlesky, o.a., 
2007). När det kommer till områden som 
innehåller värdefulla beten eller ger extra 
skydd skulle dock en utbyggnad kunna ge 
större konsekvenser (Walter, David, Leslie, 
& Jenks, 2006). Ett exempel är älgen som 
under våren söker sig till högt belägna ber-
grika områden som också är attraktiva för 
vindkraftsetablering (Olsson, Cox, & Larkin, 
2011). Det kan dock finnas positiva effek-
ter med tillkomsten av kantzoner mellan 
väg och skog, eftersom detta kan innebära 
ökad betestillgång för ett flertal arter samt 
att dikesområden bildar nya habitat för till 
exempel rådjur. 
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Förutom de direkta habitatsförlusterna 
kan vindkraften också leda till att tidigare 
sammanhängande habitat delas upp i flera 
mindre områden. Den här effekten kallas 
fragmentering och har stor negativ bety-
delse för den biologiska mångfalden  
(Naturskyddsföreningen, 2014). Fragmen-
tering på grund av vindkraftsetableringar 
är särskilt viktiga att beakta i skogsom-
råden, då större skogsområden kan delas 
upp till mindre isolerade öar. 
   Lite är känt om hur vilda djur påver-
kas av bullret från vindkraftverk. Däremot 
finns det studier som pekar på att landdju-
rens reaktioner på vindkraftverk varierar. 
Hjortdjur, varg och järv har visat sig lämna 
vindkraftsområden under etablering men 
återvänder ofta när människans närvaro 
upphör (Helldin, o.a., 2012). En polsk stu-
die undersökte om rådjur, hare och rödräv 
undviker områden nära turbiner i vind-
kraftsparker i jordbrukslandskap. Studien 
visade att rådjur och hare sällan besöker 
vindkraftsparker och områden nära vind-
kraftverk, antagligen på grund av både 
de fysiologiska effekterna av buller och 
deras försämrade förmåga att höra rovdjur 
närma sig. Räven reagerade minst på vind-
kraftverk (Łopucki, Klich, & Gielarek, 2017).  
   Vindkraftens utbyggnadsfas har ne-
gativ effekt på renar, men när det kommer 
till effekterna i driftsfasen är de inte en-
tydiga. Några svenska och norska studier 
visar att renar undviker områden inom tre 
till fem kilometer från ett vindkraftverk, 
medan andra svenska och norska studier 
inte visar någon reducerad habitatanvänd-
ning i närområdet (Strand, o.a., 2018). En 
förklaring till varför resultaten skiljer sig 
åt kan vara hur terrängen är beskaffad i 
de studerade områdena, närhet till infra-
struktur samt hur undersökningen har 
genomförts (Strand, o.a., 2018). Enligt en av 
studierna undvek renar området ännu mer 
under drift än under etablering (Skarin, 
Sandström, & Alam, 2018). Samma studie 
visade att både habitatanvändning och 
kalvning minskade under vindkraftens 

driftsfas jämfört med innan vindkraftseta-
bleringen samt att renarna föredrog områ-
den där vindkraften var dold av topografin, 
även om den inte var längre bort.

Åtgärder för minskad påverkan  
på landlevande däggdjur
Även här är den viktigaste åtgärden att 
undvika vindkraftsetablering i känsliga 
områden som bevarandeområden, natur- 
reservat, nationalparker och skyddade  
områden. Det här är områden som kan ha 
rödlistade arter, signalarter samt ett växt- 
och djurliv som är rikt och har många 
skyddsvärda arter. Att området inte är 
formellt utpekat är dock ingen garanti på 
att det inte finns känsliga arter närvarande 
och därför är en grundlig undersökning av 
områdets fauna och naturvärden avgörande, 
precis som för all vindkraftsetablering. 
   Det finns begränsat med studier som  
undersöker potentiella åtgärder för att 
minska påverkan på landlevande däggdjur. 
De åtgärder som finns beskrivna gäller 
framför allt renar. Man kan till exempel 
sätta upp vägbommar för att undvika 
nöjeskörning som stör renarna på tillfart-
svägarna till vindkraftsparkerna. Andra 
alternativ är att sätta stängsel längs vägar-
na i kombination med strategiskt utplace-
rade ekodukter (Strand, o.a., 2018) (Skarin, 
Sandström, & Alam, 2018). 

Konflikter med skogliga  
naturvärden
Vindkraftens negativa påverkan på sko-
gar är inte bara kopplad till specifika djur 
som fåglar, fladdermöss eller stora dägg-
djur utan till de unika miljöer som finns i 
skyddsvärda skogar. När vindkraft anläggs 
i skogsområden uppstår en hög risk för 
förlust av livsmiljöer för känsliga och svår-
spridda arter, samt fragmentering av om-
råden med lång skoglig kontinuitet, vilka 
är avgörande för många av de rödlistade 
skogslevande arterna.  
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Floran och faunan i naturvårdsvärdefulla 
skogsområden kan påverkas negativt av 
de effekter som vindkraftsbyggnad ger 
upphov till, både genom vindkraftverken 
och deras fundament och genom de vägnät 
som byggs i anslutning till parkerna. Den 
biologiska mångfalden i ett område påver-
kas inte bara av direkta förluster av livs-
miljöer, genom byggnad av vindkraftsfun-
dament och anslutande vägnät, utan även 
av att sammanhängande biotoper delas 
upp i flera mindre områden. Det är detta 
som kallas fragmentering. Effekten är som 
störst vid det intensiva skogsbruket med 
kalhyggen som främsta metod eftersom 
tidigare sammanhängande skogsområden 
splittras upp som mer eller mindre isole-
rade öar av gammelskog i ett produktions-
landskap  (Naturskyddsföreningen, 2014). 
Fragmenteringen i samband med vind-
kraftsetableringar är inte lika dramatisk 
och storskalig, men kan särskilt i skogs-
områden med väldigt höga naturvärden ha 
betydande lokala och regionala negativa 
effekter på känsliga arter. 
   I svensk skog finns många svårsprid-
da naturvårdsvärdefulla arter som löper 
risk för lokalt eller regionalt utdöende som 
ett resultat av stora förluster av livsmiljöer 
i kombination med kraftig fragmentering. 
En nyckelbiotop är ett skogsområde som 
har en mycket stor betydelse för skogens 
växter och djur (Skogsstyrelsen, 2021). I 
nyckelbiotoperna finns, eller kan det för-
väntas finnas, rödlistade och hotade arter 
som är beroende av områdets historik och 
strukturer för sin överlevnad. Vindkraftse-
tableringar bör inte ske i, eller direkt an-
slutning till, nyckelbiotoperna, inte heller 
i skogliga värdekärnor, som är skogsbe-
stånd med en stor betydelse för skydds-
värd fauna och flora. Nyckelbiotoper ingår 
tillsammans med naturvärdesobjekt i  
begreppet värdekärna.

   

Effekter på marina däggdjur  
och fiskar  
Havsbaserad vindkraft byggs i allmänhet 
i relativt grunda områden, vilka ofta har 
höga naturvärden. Flera av de havsbase-
rade vindkraftsparkerna i svenska vatten 
planeras på utsjöbankar med mellan 5 och 
40 meters vattendjup. Dessa områden har 
ofta en unik och rik marin miljö, som i fle-
ra fall inrymmer arter på den svenska röd-
listan eller hotade arter med starkt skydd i 
EU:s naturvårdsdirektiv (Naturvårdsverket, 
2010). Områdena är också ofta av stor vikt 
för födosökande sjöfåglar (se det tidigare 
avsnittet Effekter på fåglar). Mot bakgrund 
av utsjöbankarnas ovanlighet och höga 
naturvärden samt deras vikt för födosö-
kande sjöfågel, och utifrån en försiktig-
hetsansats, anser Naturskyddsföreningen 
att utsjöbankar generellt är olämpliga för 
utbyggnad av vindkraft.  
   Vindkraftsparker kan även ha en 
positiv inverkan på det lokala djurlivet, 
och kan ibland ha effekter liknande områ-
desskydd för bottenhabitat, bottenlevande 
djur, fisk och marina däggdjur (Hammar, 
Perry, & Gullström, 2016). Vindkraftverk 
kan fungera som konstgjorda rev som ökar 
den lokala biologiska mångfalden och 
lockar till sig fiskar. Särskilt torsk, som är 
hotad på många platser runt om i världen, 
har visats söka sig till vindkraftverk för att 
hitta föda (Reubens, De Rijcke, Degraer, & 
Vincx, 2014).  Även sälar har visats använ-
da området i vindkraftsparker för födosök 
(Russell, o.a., 2014). För att utgöra en god 
refug för fiskar och däggdjur krävs san-
nolikt restriktioner för fiske i vindkrafts-
parkerna (Hammar, Perry, & Gullström, 
2016). Trålningsförbud råder vanligen i 
vindkraftsparker av säkerhetsskäl, vilket 
gynnar såväl fisk som bottenlevande arter 
som är utsatta för bottentrålningens bief-
fekter, då totalförbud för trålning inrättas i 
områden som tidigare trålats (Bailey, Broo-
kes, & Thompson, 2014). Ett effektivt skydd 
av fisk och marina däggdjur fås däremot 
endast om även andra fiskerestriktioner 
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införs, till exempel för nätfiske (Hammar, 
Perry, & Gullström, 2016).

För att förstå hur etablering och drift av 
havsbaserad vindkraft påverkar det mari-
na livet är det viktigt att studera såväl  
olika organismgrupper som påverkans-
typer och att detta utförs i olika områden 
och i olika skalor. Effekterna för vissa  
organismer, såsom däggdjur och fåglar,  
är ofta art-, park- och områdesspecifika.  
Även de olika faserna av ett vindkraftverks 
livstid har betydelse för vilken typ av 
påverkan som uppkommer (Enhus, Berg-
ström, Müller, Ogonowski, & Isaeus, 2017). 

Anläggningsfasen
Anläggning av vindkraftverk till havs 
innebär i allmänhet pålning, muddrings- 
eller grävningsarbete på havsbotten, både 
för verkens fundament och för elkablar. 
För marina däggdjur och fisk är det an-
läggningsfasen som har störst påverkan 
(Enhus, Bergström, Müller, Ogonowski, & 
Isaeus, 2017). Det finns få studier som vi-
sar hur fisk reagerar på starka ljudnivåer 
under vatten. En studie visar att sill och 
torsk sannolikt kan uppfatta ljud från pål-
ning på mer än 80 kilometers avstånd. Lax 
och plattfisk hör ljud på några kilometers 
avstånd från källan (Thomsen, Lüdemann, 
Kafemann, & Piper, 2006).  
   Vid höga bullernivåer kan fiskars 
möjlighet att uppfatta naturliga ljud i om-
givningen begränsas. Detta kan påverka 
fiskens orientering, byteslokalisering och 
inbördes kommunikation negativt (Bailey, 
Brookes, & Thompson, 2014). Påverkan är 
sannolikt störst om den inträffar under 
fiskens lek eller om fiskens födosök för-
hindras under tillväxtperioder för tidiga 
livsstadier. Risken är framför allt påtaglig 
om vindkraft byggs i rekryteringsmiljöer 
för hotade fiskarter eller populationer med 
låg beståndsstatus (Bergström, o.a., Vind-
kraftens effekter på marint liv - En syntes-
rapport, 2012). Mycket kraftiga ljudnivåer 
kan även leda till fysiska skador, vilket 

påverkar fisken direkt genom de snabba 
tryckförändringarna i vattnet (Nedwell, 
Langworthy, & D, 2003).  
   Under anläggningsfasen undviker 
även marina däggdjur såsom sälar och 
tumlare området. Detta är särskilt kopplat 
till undervattensljud vid pålning av fun-
damenten (Enhus, Bergström, Müller, Ogo-
nowski, & Isaeus, 2017), eftersom framför 
allt tumlare och till viss del sälar är käns-
liga för ljudstörningar (Richardson, Malme, 
& Thomson, 2013). En studie genomförd 
på Nysted havsbaserade vindkraftsverk 
visade att tätheten av tumlare minskade 
kraftigt under konstruktionen och förblev 
låg under flera år efter att vindkraftspar-
ken driftsattes. Detta kan påverka marina 
däggdjur negativt genom att utesluta deras 
möjligheter att söka efter föda och orsa-
ka energiförluster (Nabe-Nielsen, Sibly, 
Tougaard, Teilmann, & Sveegaard, 2014).  
I svenska vatten är den akut hotade  
Östersjötumlaren specifikt känslig för 
störning på grund av dess låga individ-
tal. Tumlare har ett högt energibehov och 
reproducerar sällan (SLU Artdatabanken, 
2020). Eftersom populationen i Östersjön 
endast består av ett hundratal individer 
kan påverkan på individnivå, särskilt  
fertila honor, medföra konsekvenser för 
hela populationen. 
   Bottensamhället påverkas av anlägg-
ningsfasen genom sedimentspridning som 
täcker fastsittande djur och växter, där 
effekten kan bli kvävning. Även fisk och 
ryggradslösa djur kan påverkas negativt 
av sediment i vattenmassan, framför allt 
känsliga i stadier som ägg och larver (Wik-
ström, Linders, Sköld, Nilsson, & Almén, 
2016) (Karlsson, Kraufvelin, & Östman, 
2020). Den största effekten på bottensam-
hället är att hårt substrat i form av funda-
ment och skyddande material täcker över 
den befintliga miljön och därmed ändrar 
bottenförhållandena. I sinom tid etablerar 
sig hårdbottenarter på de nya strukturerna 
(Enhus, Bergström, Müller, Ogonowski, & 
Isaeus, 2017).    
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Driftsfasen
Undersökningar visar att fiskar och ma-
rina däggdjur återkommer när verket är i 
drift, men det finns stora kunskapsluckor 
kring hur lång tid detta tar och i vissa fall 
har populationerna inte återhämtat sig 
alls. Studier som har bedömt effekterna 
av undervattensbuller från vindkraftverk 
på fisk visar generellt en låg påverkan på 
samhällsnivå, men det varierar mellan ar-
ter (Enhus, Bergström, Müller, Ogonowski, 
& Isaeus, 2017). De uppmätta ljudnivåerna 
vid Lillgrunds vindkraftspark i Öresund 
med 48 turbiner har inte påvisat några  
fysiska skador på fisk. Däremot finns det 
en risk att fisk påverkas negativt inom  
cirka 100 meter från turbinen i form av 
flyktbeteende, vid höga vindstyrkor (An-
dersson M. H., Offshore wind farms - ecolo-
gical effects of noise and habitat alteration 
on fish, 2011).  
   Undervattensbuller från vindkraft-
verk i drift skadar sannolikt inte marina 
däggdjur eller maskerar akustiska signa-
ler, men hittills har studier endast foku-
serat på sälar och tumlare. För tumlare är 
dock vetenskapen bristfällig och något 
tvetydig. Vissa studier visar att tumlare 
inte påverkas negativt av vindkraft i drift 
(Nabe-Nielsen, Sibly, Tougaard, Teilmann, 
& Sveegaard, 2014), samt att de även kan 
föredra vindkraftsparker på grund av 
ökad möjlighet till födosök och skydd från 
båttrafik (Scheidat, o.a., 2011). En studie 
över långsiktiga effekter av Nysteds vind-
kraftspark visar däremot på en betydligt 
minskad aktivitet av tumlare i området 
jämfört med innan konstruktionen (Teil-
mann & Carstensen, 2012). Studier om hur 
sälar påverkas av vindkraftsparker i drift 
har visat att de använder parkerna som  
födoområden (Bailey, Brookes, & Thomps-
on, 2014) (Russell, o.a., 2014).  
   Allt undervattensbuller förknippat 
med vindkraftverk till havs kommer inte 
från turbinerna eller deras konstruktion. 
Det är även viktigt att bedöma hur buller 
från sjöfarten påverkar marina däggdjur 

sedan byggandet av havsbaserade vind-
parker leder till en ökad fartygstrafik 
(Rydell, Ottvall, Pettersson, & Green, 2017). 
Detta är framför allt viktigt för arter som 
är specifikt känsliga för buller från sjöfart, 
såsom tumlare (Wisniewska, o.a., 2018). 
En annan aspekt att ta hänsyn till är el-
kablarna från vindkraftverk, som alstrar 
magnetiska och elektriska fält. Detta skul-
le kunna påverka fiskars orientering och 
förmåga att lokalisera byten eller artfrän-
der. Det finns för närvarande begränsade 
bevis på att fisk påverkas av de elektro-
magnetiska fälten som undervattenska-
blarna genererar (Bergström, o.a., Effects 
of offshore wind farms on marine wildlife 
- a generalized impact assessment, 2014). 
Däremot finns det studier som tyder på att 
vandrade ålar kan påverkas av sådana fält 
runt likströmskablar på havsbotten, även 
om denna påverkan troligtvis är marginell 
(Näslund & Bruteig, 2011). 

Åtgärder för minskad påverkan  
på den marina miljön 
Precis som för landbaserad vindkraft 
går det att göra flera anpassningar för 
att minimera den negativa påverkan av 
havsbaserad vindkraft. De mest avgörande 
åtgärderna sker under anläggningsfasen, 
framför allt kopplat till lokaliseringen, 
men även åtgärder under driftsfasen kan 
ha betydelse. 
   För att minska påverkan på den 
marina miljön ska vindkraftsetablering 
undvikas i områden med mycket höga 
naturvärden. Detta betyder att det inte är 
lämpligt att anlägga vindkraftverk i skyd-
dade områden med bevarandevärden som 
är känsliga, till exempel tumlare. Exempel  
på andra områden med höga naturvärden 
är oexploaterade kustområden (se bl.a. 4 
kap. 3 § miljöbalken) samt av Naturvårds-
verket utpekade utsjöbankar med mycket 
höga biologiska värden, dvs. Hoburgs 
bank, Norra Midsjöbanken, Lilla Middel-
grund och Fladen i Kattegatt, Persgrunden 
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i Skagerrak, Finngrundet/Östra banken i 
Bottenhavet och Marakallen/Rödkallen i 
Bottenviken (Boverket, 2009).  
   Anläggning och avveckling av havs-
baserad vindkraft bör undvikas under 
känsliga perioder för marina arter, såsom 
reproduktionsperioder. Det går även att 
minimera påverkan på säl genom att eta-
bleringen sker under pälsömsningsperio-
den då sälarna tillbringar mer tid på land. 
Pålningens negativa effekt kan minimeras 
genom att successivt öka kraften och lju-
det, så att större djur skräms och lämnar 
området. Även detta kan dock få negativa 
konsekvenser genom undanträngning, 
vilket till exempel för det hotade bestån-
det av Östersjötumlare är högst olämpligt. 
En annan lösning är att dämpa bullret 
vid själva byggnationen, till exempel ge-
nom luftbubbelskärmar, skyddsmantlar, 
kassuntekniker eller skärmar av gasfyll-
da ballonger (Enhus, Bergström, Müller, 
Ogonowski, & Isaeus, 2017). Särskilt dubbla 
bubbelgardiner kan göra stor nytta för att 
minimera skadorna på tumlare (Anders-
son, o.a., 2017). 
   Ytterligare ett sätt att mildra effek- 
terna av vindkraftverken är att ändra 
metoden av konstruktion. Havsbaserade 
vindkraftverk kan också anläggas med 
flytande fundament eller gravitationsfun-
dament som inte kräver pålning. Flytande 
vindkraftverk utvecklas för närvarande 
för områden med djupt vatten och är inte 
beroende av hur havsbotten ser ut, vilket 
bidrar till att de kan byggas på betydligt 
fler platser än stationära vindkraftverk 
(Bailey, Brookes, & Thompson, 2014). Fly-
tande vindkraftverk är dock än så länge 
inte kommersiellt gångbara. Utan att 
gå över till flytande vindkraftverk finns 
möjligheter att minska effekterna från 
pålningen genom att använda andra fun-
dament. Fundament som orsakar mindre 
eller inget ljud är fundament som består 
av flera mindre pålar, i stället för ett stort 
monopile-fundament, och fundament som 
grävs eller borras ner i botten (Havs- och 
vattenmyndigheten, 2019). Valet av funda-

ment är dock beroende på såväl bottens 
beskaffenhet som djup (Sweco, 2017). 
   Sedimentspridning kan minskas 
med hjälp av avskärmningsskydd vid re-
levanta platser, såsom i grunda områden 
med känslig flora eller nära korallförekom-
ster. Det är också viktigt att kontinuerligt 
mäta mängden sediment i vattenmassan 
och upphöra arbetet så snart uppsatta 
gränsvärden överskrids. Påverkan från 
elektromagnetiska fält kan minskas ge-
nom teknikval, som treledarkablar som 
kan reducera de elektromagnetiska fälten 
så mycket att inga effekter på marint liv 
kan påvisas (Enhus, Bergström, Müller, 
Ogonowski, & Isaeus, 2017).

Att skapa miljöfördelar genom 
havsbaserad vindkraft
Stora delar av våra hav är redan i dagsläget 
utsatta för ett flertal olika påverkansfak-
torer och på många håll är ekosystemen 
i dåligt skick. I stället för att havsbaserad 
vindkraft blir ytterligare en belastning på 
våra havsområden bör man eftersträva att 
vindkraftsparkernas placering och utform-
ning syftar till att maximera de potentiella 
positiva effekterna för arter och havsmiljö 
medan de negativa effekterna minimeras. 
Teknikutveckling bidrar till ökade möj-
ligheter att välja placering av vindkraften 
och när man kan bygga djupare minskar 
till exempel behovet av att exploatera ut-
sjöbankar med höga naturvärden. Parker 
kan i stället placeras i till exempel tidigare 
trålade områden, vilket kan ge en positiv 
effekt på marina arter och bottenmiljön 
(Hammar, Perry, & Gullström, 2016) . 
   Ett exempel på utveckling av po-
sitiva effekter av havsbaserad vindkraft 
sker i Nederländerna där havsbaserade 
vindkraftsparker ska planeras och byggas 
på ett sådant sätt att de förbättrar havets 
ekosystem. Syftet är att vindkraftsfunda-
menten genom sin design kan bidra till 
återhämtning av den degraderade miljön i 
Nordsjön (Hermans, Bos, & Prusina, 2020). 
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För att presentera alternativen har den 
nederländska regeringen upphandlat en 
katalog över de olika designelementen. 
I katalogen visas flera möjligheter att 
miljöanpassa vindkraftverken, till exem-
pel ”torskhotell” eller sätt att optimera 
erosionsskyddslagret. Metoden kallas 
nature-inclusive design (naturomfattande 
design). Motsvarande förslag borde tas 
fram för svenska havsförhållanden för att 
möjliggöra havsbaserade vindkraftsetable-
ringar med positiva ekosystemeffekter. 
   Därutöver är en viktig aspekt av den 
fortsatta utbyggnaden av vindkraft till 
havs att den kumulativa påverkan från 
vindkraften beaktas. En sammanhållen 
strategisk planering är därför avgörande 
för att säkerställa en hållbar utveckling av 
havsbaserad vindkraft. En sådan planering 
är viktig såväl för att undvika en oaccep-
tabel negativ kumulativ påverkan på arter 
och habitat som för att maximera en po-
tentiell positiv påverkan på naturvärden 
genom till exempel skyddseffekter.

Respekt för urfolksrättigheter
Kopplat till vindkraftens påverkan på re-
nar är dess påverkan på urfolksrättigheter 
och samers möjligheter att bedriva sina 
traditionella näringar. En betydande del av 
svenska vindkraftsetableringar har skett 
och planeras i Sápmi, som redan sedan 
tidigare är allvarligt påverkat av exploa-
tering i form av vattenkraft, gruvdrift och 
skogsbruk. Trots samers erkännande som 
urfolk i grundlagen och deras rätt till fritt 
och informerat förhandssamtycke enligt 
FPIC2-principen i FN:s deklaration om ur-
folks rättigheter, är inflytandet i praktiken 
mycket bristfälligt. FN:s rasdiskrimine-
ringskommitté har kritiserat Sverige på 
flera punkter om samers rättigheter, bland 
annat för otillräcklig lagstiftning om fritt 
och informerat förhandssamtycke, huvud-
sakligen i relation till fortsatt exploatering 
av mark och naturresurser (FN, 2018). 

2  Free Prior and Informed Consent

Vid vindkraftsetablering i Sápmi måste 
ökad hänsyn tas till samernas grund-
läggande urfolksrättigheter. Detta innebär 
bland annat rätt till reellt inflytande då 
beslut fattas som berör deras traditionella 
landområden och försörjningsformer. 
Sametinget har tagit fram en vägled-
ning om samisk markanvändning, med 
fokus på renskötsel, för att förbättra till-
ståndsprövningarna för vindkraft i Sápmi. 
Sametinget är för en hållbar energiom-
ställning, men anser att den inte får ske på 
bekostnad av samiska levnadssätt, utan 
ska ske med respekt för samiska rättighe-
ter och samisk markanvändning (Same-
tinget, 2020). Naturskyddsföreningen delar 
Sametingets uppfattning och anser att 
samers inflytande vid vindkraftsetable-
ringar måste öka. 

Vindkraftens påverkan på  
det rörliga friluftslivet 
Vid planering av nya vindkraftsetablering-
ar är det viktigt att ta hänsyn till inskränk-
ningar i allemansrätten och begränsningar 
av människors möjlighet till utevistelser 
och upplevelser i naturen. Allemansrät-
ten är grunden för friluftslivet och ger 
människor tillgång till att vistas i naturen.  
   Vindkraftverk genererar bland annat 
buller och kan störa miljöer där människor 
vistas för att finna ro och upplevelser. Så-
dana miljöer är viktiga ur rekreationssyn-
punkt och därmed även ur folkhälsosyn-
punkt. När det gäller utevistelser för att 
utöva sport eller annan aktivitet upplevs 
vindkraften dock som mindre störande 
(Naturvårdsverket, 2012). 
   Kommunernas översiktsplaner ska 
tidigt lyfta planering av vindkraft i kom-
munen. En tidig dialog med allmänheten 
ökar förståelsen för olika åsikter och be-
hov och kan förhoppningsvis leda till eta-
bleringar som gynnar friluftslivet.
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Nedmontering och återvinning
Precis som med annan infrastruktur och 
stora projekt krävs en helhetssyn för att 
det ska kunna bli hållbart. Vindkraft är en 
nödvändig del i den svenska energiom-
ställningen, men den ger också upphov  
till en betydande resursanvändning och 
avfallsgenerering som behöver hanteras 
på ett hållbart sätt.  
   När ett vindkraftverk har nått slutet 
av sin livstid monteras det ned kompo-
nent för komponent. Rotorn och bladen 
delas upp i mindre delar, maskinhuset 
lyfts ned och tornet monteras ner i mindre 
delar. Slutligen efterbehandlas marken. 
Ytterligare information om hur nedmon-
teringen går till finns i en vägledning av 
Energimyndigheten och Naturvårdsverket 
(Energimyndigheten och Naturvårds- 
verket, 2016) 
   Vid slutet på ett vindkraftverks  
användning behöver det finnas en tydlig 
plan för nedmontering och, på sikt, full-
ständig materialåtervinning. Sverige har 
än så länge nedmonterat väldigt få vind-
kraftverk, men de äldsta är nu på väg att 
nå slutet av sin drifttid. De vindkraftverk 
som redan har nedmonterats i Sverige har 
ofta sålts vidare till andra länder för att 
renoveras och uppföras igen, alternativt 
att enskilda komponenter säljs vidare och 
renoveras (Energimyndigheten, 2016). 
   Vid livscykelanalyser av vindkraft-
verk framgår det att så mycket som 80 till 
90 procent av klimatpåverkan kommer 
från tillverkningen (Energimyndighe-
ten, 2016). Eftersom den största delen av 
denna påverkan är framställning av rå-
material finns det stora klimatnyttor att 
öka materialåtervinningen från uttjänta 
vindkraftverk. Det finns betydande svårig-
heter med materialåtervinning av dagens 
vindkraftverk eftersom bladen består av 
kompositmaterial som är svåra att separe-
ra. Det sker dock en teknikutveckling och 
allt fler vindkraftsproducenter har mål för 
att bli helt cirkulära inom ett årtionde. I 
Danmark har vindkraftsproducenter och 

universitet gått samman i ett konsortium 
med målsiktningen att ta fram kommersi-
ellt gångbara tekniker för återvinning av 
vindkraftsblad (Siemens Gamesa, 2021). 
Allteftersom dessa tekniker blir tillgäng-
liga finns det möjlighet att ställa krav på 
återvinningsbarhet vid upphandling av 
vindkraftverk.  
   I Sverige saknas idag återbrukspro-
cesser för uttjänta vindkraftverk. Det finns 
en stor potential att öka återbruk och åter-
vinning av delar som maskinhus, rotorer 
och generatorer men för att detta ska ske 
krävs utveckling av sådana processer även 
i Sverige (Energimyndigheten, 2016). På 
så vis kan avfallet från vindkraftverken 
minskas samtidigt som import av kritiska 
material för vindkraftstillverkning kan 
minimeras.

Naturskyddsföreningen anser
• Vindkraft ska inte byggas i skyddade 

områden eller i områden med höga  
naturvärden. Detta inkluderar bland 
annat Natura 2000-områden, naturreser-
vat, nationalparker, biotopskyddsområ-
den, riksintresse obrutna fjäll, skogliga 
värdekärnor, nyckelbiotoper samt viktiga 
fågel- och fladdermusområden.

• Vägnätet för anläggningen och drifts-
fasen av vindkraft ska planeras så att 
det inte dras genom skogar med höga 
naturvärden eller andra skyddsvärda 
områden.

• Där vindkraft kan etableras med be-
gränsad skada på djur- och naturliv ska 
åtgärder vidtas för att minimera skadan 
under anläggnings-, drift- och avveck-
lingsskedet. 

• Där det, trots anpassning av tidpunkt för 
etablering, val av fundament etc., kvar-
står en betydande risk för omfattande 
negativa konsekvenser för rödlistade 
arter och livsmiljöer ska vindkrafts- 
etableringen inte tillåtas. 



43

• Den fortsatta utbyggnaden av vindkraf-
ten bör föregås av en sammanhållen 
strategisk planering så att den kumula-
tiva påverkan från vindkraften, positiv 
som negativ, kan beaktas. Avvägningar 
bör göras så att inte höga naturvärden 
hotas. 

• Flyttfågelsträck och häckningsområden 
för stora fåglar samt sjöfåglars födosök-
områden och alfågelns övervintrings-
områden ska så långt möjligt skyddas 
från någon typ av exploatering, även 
vindkraftverk.

• Viktiga utsjöbankar bör undvikas för 
vindkraftsetableringar på grund av höga 
naturvärden, att de är få till antalet och 
deras betydelse för sjöfågel. 

• Havsbaserad vindkraft ska först och 
främst förläggas där dess potentiella 
positiva inverkan på arter och havsmil-
jö maximeras och risken för negativa 
effekter på desamma minimeras. Det-
samma gäller planering och utformning 
av anläggnings- och driftsfas, och områ-
desbestämmelser.

• Vid avveckling av vindkraft ska natur-
värden som kan ha bildats på platsen, 
såsom revstrukturer, bedömas för att 
avgöra hur avvecklingen kan genomföras 
samtidigt som naturvärden bibehålls. 

• Vindkraftsetableringar i renbetes- och 
kalvningsområden, samt andra områden 
som är centrala för samers rättigheter 
och traditionella näringar, måste ske i 
enlighet med principen om fritt och  
informerat förhandssamtycke. 

• Vid vindkraftsetableringar i områden 
som bedöms som värdefulla för det  
rörliga friluftslivet ska anpassningar 
göras för att möjliggöra fortsatta natur-
upplevelser.
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Får vindkraften plats 
inom hållbara områden?

6
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Utmaningen med vindkraftsutbyggnaden 
är att leverera så mycket el som behövs 
i omställningen, samtidigt som negativa 
konsekvenser för djur och natur undviks. 
För att undersöka möjligheten att produce-
ra de 90 TWh som behövs i Naturskydds-
föreningens vision för Sveriges energisys-
tem 2040, utan att överträda några av de 
höga miljökrav som föreningen ställer på 
lokaliseringen presenteras en analys av 
tillgängliga markområden i det här kapitlet.  
   Analysen tar sikte på de 90 TWh 
vindkraft som Naturskyddsföreningen 
bedömde behövdes i rapporten från 2019, 
men som förklarat i inledningen är beho-
vet till 2040 sannolikt betydligt större än 
så. Analysen kan i så fall i stället användas 
för att undersöka hur den svenska hållbara 
vindkraftsproduktionen kan maximeras.

Naturvårdsverkets och  
Energimyndighetens analys
Naturvårdsverket och Energimyndigheten 
har gjort en liknande analys som en del 
av arbetet med att ta fram en nationell 
vindkraftsstrategi. De har delat in Sveriges 
möjliga vindkraftsområden i klass 1 till 
klass 3, där klass 1 är områden utan kända 
konflikter, klass 2 är områden med vissa 
möjligheter till samexistens mellan vind-
kraft och andra intressen och klass 3 är 
områden med inga eller små möjligheter 
till samexistens. De motstridiga intressen 
som studeras är infrastruktur, Försvars-
maktens intressen, natur-, kultur- och 
friluftsintressen samt Sametingets intres-
sen. Ytorna tillgängliga i klass 1, med god 
vindkraftspotential men utan andra tyd-
liga konflikter, är 4 600 kvadratkilometer, 
jämfört med klass 2 där 91 800 kvadratkilo-
meter är tillgängliga (Energimyndigheten, 
Naturvårdsverket, 2020). I klass två, där 
viss möjlighet till samexistens finns, in-
kluderas följande områden:

 

•   Riksintressen enligt 3 kap. miljöbalken3, 
exkl. Försvarsmaktens intressen

•   Områden med naturvärden som identi-
fierats i kunskapsunderlag (våtmarksin-
ventering, skyddsvärda statliga skogar 
etc.), som inte är formellt skyddade

•   Samebyarnas renbetesområden och åre-
truntmarker

•  Mindre vägar och enstaka byggnader 

Analysen har endast gjorts för landbase-
rad vindkraft, där ett behov på 80 TWh har 
studerats. Ytanspråket för 80 TWh vind-
kraft uppskattas vara mellan 3 800 och 
5 000 kvadratkilometer, beroende på vind-
styrka. För att bygga ut vindkraft på  
så stora ytor beräknas dock tre gånger så 
stora ytor krävas i planeringsfasen, dvs. 
11 500 till 15 000 kvadratkilometer. Bara 
Försvarsmaktens restriktionsområden 
upptar 45 procent av Sveriges totala yta, 
vilket kraftigt minskar utrymmet för  
vindkraft utan intressekonflikter (Natur- 
skyddsföreningen, 2019).

Naturskyddsföreningens kriterier 
för Bra Miljöval vindkraft
För att studera den tillgängliga ytan för 
hållbart lokaliserad vindkraft används 
Naturskyddsföreningens kriterier för Bra 
Miljöval vindkraft. Naturskyddsförening-
ens miljömärkning Bra Miljöval har sedan 
1996 miljömärkt elleveranser från förnybar 
elproduktion som lever upp till de strikta 
miljökraven i kriterierna för Bra Miljöval 
Elenergi. Syftet med miljömärkning av el 
är att gynna de förnybara energislagen för 
att ställa om till ett hållbart energisystem, 
att minska den förnybara elproduktionens 
negativa effekter på miljön och öka energi-
effektivisering.

3  Dessa inkluderar områden som är av speciell betydel-
se för yrkesfiske, naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv, 
ämnen och material, industriell produktion, energipro-
duktion, energidistribution, kommunikationer, totalför-
svarets anläggningar, vattenförsörjning.
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Sedan 2012 finns så kallade stoppområden 
definierade för vindkraft märkt med Bra 
Miljöval. Stoppområdena inkluderar om-
råden som är skyddade enligt lagstiftning 
och internationella konventioner samt 
områden som utsetts till särskilt värdefull 
natur, exempelvis objekt i myrskyddspla-
nen och värdefulla hagmarker. De inne-
fattar även viktiga områden för hav och 
skog, samt fågel- och fladdermusområden. 
Samtliga stoppområden står listade i  
Bilaga 2: Stoppområden för vindkraft i  
Bra Miljöval.  
   Kriterierna för Bra Miljöval vindkraft 
är under översyn och är inte en fullstän-
dig spegling av lokaliseringskraven som 
presenteras i den här rapporten. Eftersom 
GIS-skikt finns tillgängliga för stoppom-
rådena används dock dessa i analysen av 
tillgänglig yta för hållbart lokaliserad vind-
kraft. I tillägg till de stoppområden som 
finns i Bra Miljöval inkluderas samtliga 
utsjöbankar som stoppområden i analysen, 
i linje med rapportens slutsatser. GIS-ana-
lysen studerar hur stor yta av riksintresse 
för vindkraft4 som är tillgänglig utanför 
Naturskyddsföreningens stoppområden. 
Resultatet kan ses i Figur 6. 
   Kartan kan användas i rådgivande 
syfte, men är inte en garanti för att det 
inte finns känslig natur inom områdena. 
Analysen bygger på kvantifierbara kriteri-
er, men ingen kvalitativ analys har gjorts 
av de områden som kartan pekar ut. Att 
analysen endast är gjord för områdesty-
per med särskilda kriterier gör att lokala 
förhållanden inte framgår. Därför är nog-
granna utvärderingar av den lokala floran 
och faunan avgörande inför varje enskilt 
vindkraftsprojekt, på precis samma sätt 
inom de utpekade områdena som utanför. 

4  Riksintresseområden för vindbruk tas fram av Ener-
gimyndigheten och uppdaterades senast 2015. Samt-
liga områden ska ha särskilt goda vindförutsättningar 
och är framtagna med hänsyn till försörjningstrygghet 
ur ett nationellt perspektiv. Totalt finns i dag 313 riks-
intresseområden för vindbruk, varav 284 områden på 
land och 29 till havs och i insjöar. Totalt upptar de en 
yta på 7 593 kvadratkilometer, varav 3 507 kvadratkilo-
meter är på land och 4086 kvadratkilometer är till havs 
(Energimyndigheten, 2017).

Analysen görs dessutom för ett område 
i taget, vilket gör att kumulativa effekter 
och fragmentering, som kan ha betydande 
negativ påverkan, inte tas i beaktan av ut-
pekandet i områdena. 
   Vindkraftsetableringar ska alltid 
föregås av en ordentlig miljöprövning 
och det gäller även här. Det huvudsakliga 
syftet med kartan är att visa en förenlig-
het mellan Naturskyddsföreningens högt 
ställda miljökrav för vindkraft samt fören-
ingens mål om 90 TWh vindkraft i Sverige 
till 2040.

 45%
Försvarsmaktens   rest- 
riktionsområden upptar 

av Sveriges totala yta.
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Figur 6. Potentiella områden med möjlig, hållbar vindkraftslokalisering. De utpekade områdena faller inom riksintresse 
för vindkraft, men inte inom de områden som Naturskyddsföreningen pekar ut som särskilt känsliga. Dessa områden 
ger en indikation för var vindkraft skulle kunna etableras hållbart, men har endast analyserats på övergripande nivå.  
En inventering av det lokala djur- och naturlivet krävs för att säkerställa platsens lämplighet. Ingen hänsyn har tagits  
till Försvarsmaktens stoppområden. GIS-analysen har gjorts ideellt av Tobias Rydén för den här rapporten.



49

Drygt 5 000 kvadratkilometer  
tillgängliga
Totalt omfattar de utpekade områdena 
5 350 kvadratkilometer som både är riks-
intresse för vindkraft och som inte faller 
inom något av Naturskyddsföreningens 
känsliga områden. När områden mindre 
än 200 hektar räknats bort finns en till-
gänglig yta på 5 284 kvadratkilometer för 
etablering.  
   Av den tillgängliga ytan ligger 3 563 
kvadratkilometer på land och 1 722 kva-
dratkilometer till havs. Ytan på land mot-
svarar knappt en (1) procent av Sveriges 
yta. Den genomsnittliga vindhastigheten 
är 7,3 meter per sekund i de landbaserade 
områdena och 8,6 meter per sekund på 
de havsbaserade områdena. Med Ener-
gimyndighetens antaganden motsvarar 
detta en vindkraftspotential på 71 TWh på 
land och 56 TWh till havs, totalt 126 TWh5. 
Detta är dock med dagens teknik, vilket 
gör att ytan med största sannolikhet inne-
bär en större potential allt eftersom vind-
kraftverken fortsätter öka i storlek och ef-
fektivitet. Uppdelningen visar behovet av 
att nyttja även havsbaserad vindkraft för 
att möjliggöra 90 TWh hållbar vindkraft.  
   Analysen fångar upp den del av 
riksintresse för vindkraft som inte faller 
inom något av de områdestyper där Natur-
skyddsföreningen motsäger vindkraftse-
tableringar. Det innebär dock inte att vind-
kraftsetablering alltid är lämpligt inom 
hela den utpekade ytan. Vindkraftsetable-
ring ska alltid föregås av en miljöprövning 
och när en sådan visar att etableringen är 
ohållbar, till exempel genom negativ på-
verkan på en rödlistad art, bör etablering-
en inte godkännas. 

 

5 Energimyndigheten antar ett linjärt samband mellan 
vindhastighet och ytanspråk för vindkraft, där 80 TWh 
vindkraft skulle kräva 4 400 kvadratkilometer med en 
genomsnittsvind på 7 meter per sekund och 3 500 
kvadratkilometer med en genomsnittsvind på 7,5 
meter per sekund (Energimyndigheten, 2020).

Att analysen endast är gjord för områ-
destyper gör dessutom att unika, lokala 
förutsättningar inte framgår. Inom de 
utpekade områdena finns till exempel 
häckningsområden för havsörn, känsliga 
renbetesområden och andra platser med 
förutsättningar som omöjliggör hållbar 
vindkraft men inte finns representerade i 
kartskikten. I tillägg till det görs analysen 
endast för ett område i taget, vilket gör att 
kumulativa effekter och fragmentering 
inte tas i beaktan. Det gör att en betydande 
marginal krävs för att en hållbar produk-
tion ska vara möjlig. 
   Eftersom analysen endast inkluderar 
utpekade riksintressen för vindkraft, i stäl-
let för samtliga ytor med hög vindpoten-
tial i Sverige, finns i praktiken större yta 
att tillgå och därmed en högre potential. 
Riksintresse för vindkraft är utpekade för 
sin lämplighet för vindkraftsproduktion, 
men de inkluderar inte samtliga områden 
där vindkraftsproduktion är möjlig. Detta 
gäller inte minst till havs. Senast under 
2020 uttalade sig Naturskyddsföreningen 
positivt om en ansökan om havsbaserad 
vindkraft i Kattegatt som faller utanför 
riksintresse för vindkraft (Naturskydds- 
föreningen, 2020). 
   Med en målsättning på 90 TWh vind-
kraft i Sverige visar analysen att Natur-
skyddsföreningens högt ställda miljökrav 
är möjliga att uppnå, men det lämnar liten 
marginal för andra begränsningar i loka-
liseringen. Det gör att övriga hinder för 
vindkraftsetableringar behöver begränsas 
för att vindkraftsutbyggnaden ska kunna 
bli hållbar.  
   Ett av dagens största hinder för  
en hållbar vindkraftsutbyggnad är För-
svarsmaktens möjlighet att helt stoppa 
vindkraftsetableringar inom sina restrik- 
tionsområden. Försvarsmaktens restrik-
tionsområden täckte fram till 2018 en 
tredjedel av Sveriges yta, men har därefter 
ökat med 16 procentenheter och täcker nu 
nästan halva landet (Naturskyddsfören-
ingen, 2019). Områdena innefattar bland 
annat skjut- och övningsfält, flygplatser, 
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sjöövningsområden, tekniska system 
och anläggningar. Restriktionsområdena 
saknar motstycke i Europa och utgör ett 
betydande hinder för Sveriges klimatom-
ställning i stort. 
   Försvarsmakten fick i sitt reglerings-
brev för 2020 en uppmaning att utveckla 
förmågan till samexistens med vindkraft 
(Försvarsdepartementet, 2019)6. Detta är ett 
bra första steg men behöver kompletteras 
med förändrade direktiv om ingen föränd-
ring uppstår. Försvarsmakten anser själva 
att utbyggd vindkraft och omställningen 
till ett förnybart elsystem kan ge fördelar 
ur ett totalförsvarsperspektiv, då den loka-
la produktionen kan minska elförsörjning-
ens sårbarhet (Försvarsdepartementet, 
2017). Det finns därmed en motsättning 
mellan Försvarsmaktens vilja att möjlig-
göra ökad förnybar elproduktion och deras 
hinder för vindkraftsetableringar. En möj-
lighet är att en ny regel om ”villkorat ja” 
införs, vilket innebär att Försvarsmakten 
inte endast kan neka en vindkraftsetable-
ring utan i stället måste ge villkor för hur 
etableringen kan accepteras. Kravet faller 
då på vindkraftsprojektören att möjliggöra 
samexistens. Nuvarande situation är oac-
ceptabel och Försvarsmaktens möjlighet 
att stoppa vindkraftsetableringar behöver 
inskränkas betydligt. 
   Även kommuner har möjlighet att 
stoppa vindkraftsetableringar utan möj-
lighet till överklagan, vilket hindrar en 
betydande vindkraftsutbyggnad varje år. 
Regeringen har tillsatt en utredning om 
ifall denna möjlighet ska slopas. Även den 
nationella strategin för en hållbar vind-
kraftsutbyggnad anser att den kommunala 
tillstyrkan behöver ändras och föreslår en 
tidig tillstyrkan som inte kan ändras under 

6  Försvarsmakten ska i sina yttranden i våg- och vind-
kraftsärenden utveckla förmågan till tidig dialog och 
samverkan med övriga samhället. Försvarsmakten 
ska analysera jämförbara länders och grannländers 
erfarenheter av fungerande samexistens mellan för-
svarsmakt och kraftigt utbyggd vindkraft inom samma 
geografiska område. Försvarsmakten ska återkomma 
med förslag på hur det svenska systemet kan förbätt-
ras i det avseendet.

tillståndsprocessens gång (Energimyndig-
heten, 2021). Energimyndigheten och  
Naturvårdsverket anser att ändringen 
skulle medföra att fler vindkraftsprojekt 
beviljas och att olämpligt lokaliserad 
vindkraft stoppas i ett tidigt skede. Kom-
muners möjlighet att hindra vindkraftse-
tableringar beskrivs vidare i nästa kapitel, 
Lagar och regler. 
   Naturskyddsföreningen anser att det 
kommunala vetot i nuläget är ett hinder 
för hållbara vindkraftsetableringar, men 
inte att det bör slopas helt. I ett remissvar 
från 2017 har föreningen i stället föreslagit 
att det kommunala vetot ska reformeras 
för att i stället bli en tidig tillstyrkan som 
endast kan tillämpas i skyddade naturom-
råden och i riksintressen för obruten kust 
samt obrutet fjäll (Naturskyddsföreningen, 
2017). Det viktigaste är att kommunernas 
tillstyrkan sker tidigt, inte kan ändras  
under processens gång samt inte låser  
etableringarna vid specifika teknikval.

Naturskyddsföreningen anser
• För att åstadkomma en tillräcklig vind-

kraftsproduktion inom hållbara områ-
den krävs såväl land- som havsbaserad 
vindkraft. 

• Försvarsmaktens restriktionsområden 
för vindkraft bör avskaffas eller kraftigt 
inskränkas. 

• Det kommunala vetot behöver refor-
meras för att möjliggöra fler hållbara 
vindkraftsetableringar och öka rättssä-
kerheten. 
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Lagar och regler  

7
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Det krävs tillstånd för att bygga vindkraft-
verk. I det här kapitlet presenteras de vik-
tigaste lagarna och reglerna kopplade till 
etablering av vindkraft. Det kan vara ett 
verktyg för att ge bättre förståelse för till-
ståndsprocesser, samråd samt möjlig- och 
lämplighet att överklaga olika planerade 
vindkraftsprojekt. 
   De viktigaste lagarna för vindkraft-
setablering är miljöbalken och plan- och 
bygglagen. För havsbaserad vindkraft till-
kommer även lagen om kontinentalsock-
eln och lagen om Sveriges ekonomiska 
zon. Prövningen görs av kommunen, läns-
styrelsen eller mark- och miljödomstolen, 
beroende på antal verk, hur stora de är och 
om det rör sig om land- eller havsbaserad 
vindkraft.  
   Länsstyrelsen prövar tillstånd en-
ligt miljöbalken som gäller lokalisering 
på land när det handlar om två eller fler 
vindkraftverk som är högre än 150 meter, 
eller sju eller fler verk som är högre än 
120 meter. Om det gäller mindre eller färre 
vindkraftverk på land är det kommunen 
som beslutar. En specialregel för vindkraft 
är att länsstyrelsen bara får ge tillstånd 
om kommunen godkänner. För etablering 
av vindkraft i sjöar och hav är det normalt 
mark- och miljödomstolen som prövar till-
ståndet. 

Miljöbalken 
Huvudlagstiftning på miljörättens område 
är samlad i miljöbalken. I miljöbalkens 
målparagraf står det att den syftar till att 
främja en hållbar utveckling och ska till-
lämpas så att värdefulla natur- och kul-
turmiljöer skyddas och vårdas samt att 
den biologiska mångfalden bevaras (1 kap. 
1 § miljöbalken). En verksamhet som tar 
mark- eller vattenområde i anspråk ska 
lokaliseras till en plats som är lämplig 
med hänsyn till att ändamålet ska kunna 
uppnås med minsta intrång och olägenhet 
för människors hälsa och miljön (2 kap. 6 
§ miljöbalken). Hushållningsbestämmel-
ser med mark och vatten föreskriver att 

stora områden som är opåverkade eller 
nästintill opåverkade av exploatering eller 
andra ingrepp i miljön så långt som möj-
ligt ska skyddas mot åtgärder som kan 
skada områdets karaktär. Områden som är 
särskilt känsliga från ekologisk synpunkt 
ska skyddas mot åtgärder som kan skada 
naturmiljön (3 kap. 1–3 § miljöbalken).  

Riksintressen 

Riksintresse är ett så kallat planerings-
verktyg som finns beskrivet i miljöbalken, 
för att styra olika verksamheter till bästa 
möjliga platser. Miljöbalken ger möjlighet 
att peka ut riksintressen för en rad värden 
och verksamheter, bland annat:

• rennäring (3 kap. 5 § miljöbalken)

• naturvård, kulturminnesvård och fri-
luftsliv (3 kap. 6 § miljöbalken) 

• industriell produktion, energiproduk-
tion, energidistribution, kommunika- 
tioner, vattenförsörjning eller avfalls-
hantering (3 kap. § 8 miljöbalken)  

• totalförsvaret (3 kap. 9 § miljöbalken) 

Att ett område är angivet som riksintresse 
för vindbruk innebär att Energimyndighe-
ten bedömer området som särskilt lämp-
ligt för elproduktion från storskalig vind-
kraft. Däremot är det inte ovanligt att olika 
riksintressen överlappar varandra. Om den 
konkurrerande markanvändningen är av 
riksintresse ska en avvägning enligt 3 kap. 
10 § göras där företräde ges åt det eller de 
ändamål som på lämpligast sätt främjar 
en långsiktig hushållning. Riksintresse för 
försvaret har dock alltid företräde.  
   Försvarets förnyade redovisning av 
riksintressen från 2017 innebär att restrik-
tionsområdena utökas, bland annat genom 
fem nya lågflygningsområden som täcker 
en yta på cirka 70 100 kvadratkilometer  
(16 procent av Sveriges landyta). Samman-
lagt täcker restriktionsytorna nära hälften 
av Sveriges yta (Unger Larson, 2018). 
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Exploateringsprojekt och andra ingrepp  
i miljön får bara ske om det inte möter  
något hinder i de riksintressen det gäller 
och om det kan ske på ett sätt som inte 
påtagligt skadar områdenas natur- och 
kulturvärden. Av betydelse i samband  
med vindkraft är främst:

• riksintresse för turism och rörligt  
friluftsliv (4 kap. 2 § miljöbalken). I 
dessa områden ska särskilt det rörliga 
friluftslivet beaktas när man bedömer 
om ett ingrepp är tillåtligt (3 kap. 6 § 
miljöbalken), men det finns inget ut-
tryckligt förbud mot vare sig vindkraft 
eller andra typer av exploatering. 

• vissa kustområden och skärgårdar i 
Bohuslän, Småland, Östergötland och 
Ångermanland (4 kap. 3 § miljöbalken). 
Inom dessa områden får vindkraftsan-
läggningar som kräver tillstånd enligt 
miljöbalken inte byggas. 

• vissa fjällområden (4 kap. § 5 miljöbal-
ken). Inom dessa områden ska bebyg-
gelse bara tillåtas om det behövs för 
renskötseln, den bofasta befolkningen, 
vetenskaplig forskning eller det rörliga 
friluftslivet.  

Skyddade områden 

Natur som är skyddad enligt miljöbalken 
omfattas av regler för olika former av 
skydd av naturområden. Dessa är natio-
nalparker, naturreservat, kulturreservat, 
strandskydd och Natura 2000-områden 
(se 7 kap. miljöbalken). Den som söker 
tillstånd eller gör anmälan om vindkraft-
setablering är skyldig att redovisa om det 
planerade projektet berör något skyddat 
område.  

 

Natura 2000  

Natura 2000-områden är områden som är 
skyddade enligt EU:s fågeldirektiv eller 
art- och habitatdirektiv. I Sverige finns 
drygt 4 500 Natura 2000-områden som 
sammanlagt omfattar 4,7 miljoner hektar, 
motsvarande 11,6 procent av Sveriges lan-
dyta (Naturvårdsverket, 2019).  Det krävs 
särskilt tillstånd för att vidta åtgärder som 
kan skada de värden som området är satt 
till att skydda, och tillstånd får i normal- 
fallet inte ges om det leder till sådana 
skador (7 kap. 28 § miljöbalken).

Biotopskydd 

Biotopskyddsområden skyddar små områ-
den som är särskilt värdefulla som livsmil-
jöer för hotade växt- eller djurarter (eller 
särskilt skyddsvärda av andra skäl) (7 kap. 
11 § miljöbalken). Biotopsskyddområden 
omfattar i allmänhet bara enstaka hektar, 
men sammanlagt omfattar de drygt 19 000 
hektar. Det finns inga särskilda regler för 
tillståndsprövning av verksamheter i eller 
nära biotopskyddsområden, dock kan dis-
pens ges för åtgärder eller verksamheter  
i ett biotopskyddsområde, om det finns  
särskilda skäl för detta (7 kap. 7 § miljö- 
balken). 

Strandskydd 

Vid hav, sjöar och vattendrag gäller ge-
nerellt strandskydd inom 100 meter från 
strandlinjen (7 kap. 13–14 §§ miljöbalken). 
Inom strandskyddsområden får nya bygg-
nader inte uppföras eller åtgärder vidtas 
som hindrar allmänhetens tillträde till 
stranden. Det är heller inte tillåtet att göra 
något som väsentligt försämrar livsvillko-
ren för växter och djur (7 kap. 16 § miljö-
balken). Vid etablering av tillståndspliktig 
vindkraft inom strandskyddsområde prö-
vas strandskyddet som en del i tillstånds-
processen, inte separat som när det gäller 
andra typer av skyddade områden. 
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Artskyddsförordningen 
Genom artskyddsförordningen (2007:845) 
införlivas artskyddsbestämmelserna i EU:s 
fågeldirektiv och art- och habitatdirektivet 
i svensk lagstiftning. Direktiven innehåller 
listor på arter som är skyddade. Enligt 4 
§ artskyddsförordningen är det bland an-
nat förbjudet att avsiktligt störa och döda 
fåglar och de djurarter som finns uppräk-
nade i bilagan. Bland de många arter som 
finns med i bilagan är fladdermöss, örnar 
och andra rovfåglar samt tumlare av sär-
skild betydelse när det gäller vindkraft. 
I tillståndsprocessen ska det prövas om 
vindkraften är förenlig med artskyddsför-
ordningen. I andra fall kan dispens behöva 
sökas från länsstyrelsen, till exempel för 
minikraftverk som visserligen inte behö-
ver tillstånd enligt miljöbalken men som 
ska placeras på en växtplats för en  
skyddad art. 

Tillstånd enligt miljöbalken
Miljöbalken ställer en lång rad krav på 
tillståndsförfarandet. Ett viktigt krav är att 
ansökan ska innehålla en specifik miljö-
bedömning. En specifik miljöbedömning 
innebär, enligt 6 kap. 28 § miljöbalken, att 
verksamhetsutövaren samråder om hur en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska 
avgränsas, tar fram en MKB, och ger  
MKB:n till den som prövar tillståndsfrågan.

Samråd

I god tid före MKB:n sammanställs och 
tillståndsansökan görs, ska ett samråd 
genomföras. Före samrådet ska sökanden 
lämna uppgifter om projektets lokalise-
ring, omfattning och utformning, och om 
dess förutsedda miljöpåverkan. Uppgifter-
na ska lämnas till länsstyrelsen och till de 
enskilda som berörs, exempelvis markäga-
re. Det finns ingen skyldighet för sökanden 
att aktivt förse miljöorganisationer med 
samrådshandlingar. Däremot har miljöor-
ganisationer som Naturskyddsföreningen 

alltid möjlighet att inkomma med synpunk-
ter på samrådsunderlaget och delta i sam-
rådsmöten (6 kap. 24–25 miljöbalken §§). 

Miljöbedömningar 

Syftet är att integrera miljöaspekter i pla-
nering och beslutfattande så att en hållbar 
utveckling främjas. Miljöbedömningen 
utgörs inte bara av själva MKB:n, utan hela 
den process med samråd som leder fram 
till tillståndsprövningen. 
   Det är viktigt att MKB:n blir tillräck-
ligt bra och beskriver till exempel hur 
skyddade områden och skyddade arter 
påverkas. Om vindkraftsbolaget lämnat en 
bristfällig MKB tar prövningen ofta längre 
tid. Ibland är sådana brister också ett skäl 
till att tillstånd nekas eller upphävs. 
   Reglerna för vad MKB:n ska innehålla 
skiljer sig åt beroende på om det handlar 
om planer och program (då ska en “stra-
tegisk” miljöbedömning göras) eller en 
verksamhet eller åtgärd (då en “specifik” 
miljöbedömning ska göras). 

Strategisk miljöbedömning

En strategisk miljöbedömning utförs av 
en myndighet som upprättar eller ändrar 
planer och program. I vindkraftssamman-
hang på land och vid kust handlar det ofta 
om kommunala detaljplaner. Kommunen 
ska pröva vindkraftsprojekt över en viss 
storlek i en detaljplan, om en plats där det 
är stort exploateringstryck ska exploateras 
(med vissa undantag, se 4 kap. 3 § plan- 
och bygglagen). 
   Om en ny plan eller ett program ska 
antas eller ändras ska myndigheten un-
dersöka om en “betydande miljöpåverkan” 
kan antas genom ett undersökningssam-
råd. Om så är fallet ska en MKB arbetas 
fram och myndigheten samråda om hur 
MKB:n ska avgränsas (avgränsnings- 
samråd).
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Specifik miljöbedömning 

För större vindkraftsprojekt är det vanligt 
med specifika miljöbedömningar.  
   Precis som när det gäller strategiska 
miljöbedömningar ska frågan om projektet 
medför “betydande miljöpåverkan” avgöras 
efter ett undersökningssamråd. Och om 
verksamheten kan antas medföra en bety-
dande miljöpåverkan, ska en MKB tas fram 
efter ett avgränsningssamråd. I övriga fall 
ska i stället en “liten” MKB tas fram.

Miljökonsekvensbeskrivning 

Miljökonsekvensbeskrivningen ska iden-
tifiera, beskriva och bedöma effekter på 
människors hälsa och miljön. Beskriv-
ningen av verksamhetens miljöeffekter 
ska ta upp direkta eller indirekta, positiva 
eller negativa, tillfälliga eller bestående, 
kumulativa eller inte kumulativa effekter, 
såväl på kort som på lång sikt och oavsett 
om effekten är tillfälligt eller bestående (6 
kap. 2 § miljöbalken). 

I 6 kap. 35–37 §§ miljöbalken beskrivs vad 
en MKB ska omfatta:

• En beskrivning av verksamheten;

• Alternativa lösningar för verksamheten;

• Uppgifter som behövs för att bedöma de 
miljöeffekter som verksamheten kan 
antas medföra på människors hälsa och 
miljö;

• Uppgifter om rådande miljöförhållanden 
innan verksamheten påbörjas samt hur 
de förväntas utveckla sig om verksam-
heten eller åtgärden inte påbörjas;

• Åtgärder som planeras för att förebygga 
eller hindra negativa miljöeffekter;

• Åtgärder som planeras för att undvika 
att verksamheten bidrar till att en miljö-
kvalitetsnorm inte följs.

 

Figur 7. Processen för undersökning om betydande miljöpåverkan och en specifik miljöbedömning enligt 6 kapitlet 
miljöbalken. Illustration: (Ryegård, 2020).
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Det finns också krav på att en MKB ska 
innehålla en icke-teknisk sammanfatt-
ning, det vill säga en text som kan förstås 
av allmänheten. Det ska även finnas en 
redogörelse för de samråd som har hållits 
och vad som kommit fram under dessa  
(6 kap. 35 § miljöbalken). 

Tillståndsprövning

När samrådet har genomförts och MKB:n är 
klar prövar myndigheten tillståndsfrågan. 
Tillstånd till vindkraft kan bara ges om den 
berörda kommunen stödjer det (16 kap. 4 § 
miljöbalken), vilket innebär att kommunen 
har vetorätt mot vindkraftsanläggningar 
som kräver tillstånd7. Om en vindkrafts-
park kan antas medföra särskilt stora mil-
jöeffekter, eller om den påverkar ett Natura 
2000-område mer än betydligt, kan reger-
ingen ta över tillståndsprövningen. 

Anmälan enligt miljöbalken
För mindre vindkraftverk krävs inte till-
stånd enligt miljöbalken, utan endast en 
anmälan till kommunen. Detta gäller för: 

• Två vindkraftverk högre än 150 meter.

• Sju vindkraftverk lägre än 120 meter. 

Mindre anläggningar än så handläggs ge-
nom en anmälan enligt miljöbalken. Om 
det handlar om att bygga ut en befintlig 
tillståndspliktig vindkraftspark krävs dock 
alltid tillstånd. Anmälan ska skickas in till 
kommunen. Normalt krävs inte en MKB 
för mindre anläggningar, men anläggning-
ens påverkan på miljön ska beskrivas. Vad 
en anmälan ska innehålla anges i 25 och 
25a §§ förordningen (1998:899) om miljö-
farlig verksamhet och hälsoskydd (FMH). 
Vindkraftsanläggningar som är anmäl-
ningspliktiga (utom så kallade miniverk) 
kräver också bygglov. 

7  Kommunens vetorätt omfattar, för havsbaserad vind-
kraft, vindkraft inom inre hav och territorialhav inom 
kommunens gräns.

Plan- och bygglagen – vindkraft i 
den kommunala planeringen 
En kommun har i princip makten över 
vindkraftsetablering inom sina gränser. 
Tillståndsmyndigheten får inte godkänna 
större vindkraftsparker mot kommunens 
vilja. Det som styr en kommuns beslut 
om markanvändning är olika kommunala 
planer, som tas fram och beslutas enligt 
plan- och bygglagen. Översiktsplanen re-
dovisar grunddragen för hur kommunens 
mark- och vattenområden ska användas. 
Vissa kommuner anger bland annat vilka 
områden som är lämpliga och olämpliga 
för vindkraftsetablering. Översiktsplanen 
är inte juridiskt bindande och kommunen 
kan säga nej till vindkraft även i de om-
råden som är utpekade för sådana etable-
ringar. 
   Vindkraftverk kan behöva bygglov 
– om verket ska bli över 20 meters höjd, 
vilket så gott som alltid är fallet med nya 
vindkraftverk. Detsamma gäller om tur-
binen har en diameter över tre meter, ska 
uppföras nära en tomtgräns eller monteras 
fast på en byggnad. Som nämnts ovan kan 
det i vissa fall även bli fråga om att vind-
kraftsparken prövas i en detaljplan.

Vindkraft i vatten 
Vindkraftutbyggnad i vatten, till havs el-
ler i sjöar kräver tillstånd för miljöfarlig 
verksamhet på samma sätt som större 
vindkraftverk och vindkraftsparker på 
land (9 kap. miljöbalken). Dessutom krävs 
tillstånd för vattenverksamhet (11 kap. 9 § 
miljöbalken), som ges av mark- och miljö-
domstolen. Normalt samordnas prövning-
en i sådana fall, så att domstolen gör båda 
prövningarna. 
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Havsplanering 

Havs- och vattenmyndigheten har tagit 
fram förslag på nationella havsplaner 
inom vilka verksamheter är planerade  
utifrån ett hållbart nyttjande av havet.  
När myndigheter, kommuner och domsto-
lar ska planlägga, ge tillstånd eller förvalta 
havet blir havsplanerna vägledande  
(Havs- och vattenmyndigheten, 2019).  
De nationella havsplanerna omfattar ter-
ritorialhavet utanför baslinjen och ekono-
misk zon. Utöver dessa har kustkommu-
nerna ansvar enligt plan- och bygglagen 
för översiktsplaneringen på land, för kus-
ten och för territorialhavet. Det innebär att 
överlappande planer tas fram för territori-
alhavet (Boverket, 2020). Figur 8 visar för-
hållandet mellan kommunal och nationell 
havsplanering.  

Kontinentalsockeln

Kontinentalsockeln är den del av havs-
bottnen som utgörs av en kontinentalplat-
ta. Staten har ensamrätt att få utforska 
denna del av havsbottnen och utvinna 
dess naturtillgångar. För att exempelvis 

få göra geologiska undersökningar och 
dra ledningar på havsbotten, som är ak-
tuellt vid vindkraftsetablering till havs, 
krävs tillstånd från regeringen. Lagen om 
kontinentalsockeln omfattar havsbotten 
i territorialhavet och i ekonomisk zon. 
Ett tillstånd enligt denna lag ska avse ett 
bestämt område och vara tidsbegränsat. 
Vid tillståndsprövningen gäller relevanta 
krav på försiktighetsmått, riksintresseav-
vägning och Natura 2000-prövning enligt 
miljöbalken

Sveriges ekonomiska zon

För uppförande av vindkraftverk i Sveriges 
ekonomiska zon krävs tillstånd från reger-
ingen. Enligt lagen om Sveriges ekonomis-
ka zon ska det vid tillståndsprövningen 
ställas samma krav på bland annat bästa 
möjliga teknik, försiktighetsprincipen, 
hänsyn till miljön och miljökonsekvensbe-
skrivning som vid en prövning enligt mil-
jöbalken. Verksamhetsutövaren ska vidta 
sådana åtgärder som är nödvändiga för att 
undvika skador på den marina miljön. 

Figur 8. Överlappande planering mellan de kommunala översiktsplanerna och de kommande tre nationella havsplanerna. 
Illustration: (Boverket, 2020).
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ställningstaganden  
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Rapporten går i detalj igenom Natur-
skyddsföreningens hållning angående 
utbyggnad av vindkraft i Sverige. Här sam-
manfattas samtliga ställningstaganden för 
en tillgänglig överblick.

• Vindkraften bör byggas ut kraftigt i  
Sverige, för att tillgodose det ökade  
elbehovet från transport- och industri-
sektorn samt ersätta avvecklade pro-
duktionsanläggningar.

• Vindkraften bör spridas ut över större 
delar av landet, för att bidra till ett så 
resurseffektivt elsystem som möjligt.

• Vindkraften ska byggas i goda vindlä-
gen, för att undvika ett ineffektivt byg-
gande med större miljöpåverkan, större 
markanspråk och större resursåtgång.

• Möjligheter som lokal fastighetsskatt 
eller bygdeavgift för vindkraftverk behö-
ver utredas för att öka den lokala ekono-
miska nyttan av vindkraftsetableringar.

• Vindkraft ska inte byggas i skyddade 
områden eller i områden med höga na-
turvärden. Detta inkluderar bland annat 
Natura 2000-områden, naturreservat, 
nationalparker, biotopskyddsområden, 
riksintresse obrutna fjäll, skogliga vär-
dekärnor, nyckelbiotoper samt viktiga 
fågel- och fladdermusområden.

• Vägnätet för anläggningen och drifts-
fasen av vindkraft ska planeras så att 
det inte dras genom skogar med höga 
naturvärden eller andra skyddsvärda 
områden.

• Där vindkraft kan etableras med be-
gränsad skada på djur- och naturliv ska 
åtgärder vidtas för att minimera skadan 
under anläggnings-, drift- och avveck-
lingsskedet. 

• Där det, trots anpassning av tidpunkt för 
etablering, val av fundament etc., kvar-
står en betydande risk för omfattande 
negativa konsekvenser för rödlistade 

arter och livsmiljöer ska vindkraftseta-
bleringen inte tillåtas. 

• Den fortsatta utbyggnaden av vindkraf-
ten bör föregås av en sammanhållen 
strategisk planering så att den kumula-
tiva påverkan från vindkraften, positiv 
som negativ, kan beaktas. Avvägningar 
bör göras så att inte höga naturvärden 
hotas. 

• Flyttfågelsträck och häckningsområden 
för stora fåglar samt sjöfåglars födosök-
områden och alfågelns övervintrings-
områden ska så långt möjligt skyddas 
från någon typ av exploatering, även 
vindkraftverk.

• Viktiga utsjöbankar bör undvikas för 
vindkraftsetableringar på grund av höga 
naturvärden, att de är få till antalet och 
deras betydelse för sjöfågel. 

• Havsbaserad vindkraft ska först och 
främst förläggas där dess potentiella 
positiva inverkan på arter och havsmil-
jö maximeras och risken för negativa 
effekter på desamma minimeras. Det-
samma gäller planering och utformning 
av anläggnings- och driftsfas, och områ-
desbestämmelser.

• Vid avveckling av vindkraft ska natur-
värden som kan ha bildats på platsen, 
såsom revstrukturer, bedömas för att 
avgöra hur avvecklingen kan genomför-
as samtidigt som naturvärden bibehålls. 

• Vindkraftsetableringar i renbetes- och 
kalvningsområden, samt andra områden 
som är centrala för samers rättigheter 
och traditionella näringar, måste ske i 
enlighet med principen om fritt och  
informerat förhandssamtycke. 

• Vid vindkraftsetableringar i områden 
som bedöms som värdefulla för det  
rörliga friluftslivet ska anpassningar 
göras för att möjliggöra fortsatta natur-
upplevelser.
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• För att åstadkomma en tillräcklig vind-
kraftsproduktion inom hållbara områ-
den krävs såväl land- som havsbaserad 
vindkraft. 

• Försvarsmaktens restriktionsområden 
för vindkraft bör avskaffas eller kraftigt 
inskränkas. 

• Det kommunala vetot behöver refor-
meras för att möjliggöra fler hållbara 
vindkraftsetableringar och öka rättssä-
kerheten.
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För att du som privatperson eller förening 
ska kunna engagera dig på ett så bra sätt 
som möjligt i vindkraftsutbyggnad i din 
närhet har Naturskyddsföreningen, base-
rat på innehållet i den här rapporten, tagit 
fram en checklista. Checklistan syftar till 
att vara ett stöd både för dig som vill över-
klaga en planerad vindkraftsutbyggnad 
och för dig som vill driva på för utbyggnad 
av vindkraft i kommunen. Den går igenom 
vad du ska tänka på i samråd, under till-
ståndsprocessen, vid överklagan etc.  
   Använd den gärna som utgångspunkt 
när du bestämmer dig för om du ska enga-
gera dig i projektet eller inte!

1. Överväger de positiva eller negativa 
aspekterna, och är de tillräckligt stora 
för att motivera ditt engagemang för 
eller emot etableringen?

2. Är parken planerad i ett naturskyddat 
område?

3. Vilka höga naturvärden finns i det  
föreslagna området?

4. Finns det bättre lokaliseringar att  
föreslå?

5. Vilka alternativa användningsområden 
finns av området?

6. Skulle vindkraftsetableringen kunna 
medföra nyttor till lokalområdet – jobb, 
biologisk mångfald, ekonomiskt?

 

Naturskyddsföreningen har tidigare tagit 
fram en handledning för kretsar som vill 
påverka vindkraftsetableringar i sina kom-
muner (Naturskyddsföreningen, 2011)8. Den 
är från 2011 och är i behov av uppdatering, 
men kan ändå vara ett komplement till 
denna rapport och checklistan ovan. 
   För att hitta information om höga  
naturvärden är det möjligt att använda  
olika myndigheters GIS-skikt. De finns 
bland annat tillgängliga på Skogsstyrel-
sen9, Naturvårdsverket10 och Havs- och 
vattenmyndigheten11.

8  https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/
files/dokument-media/handledning/handledning- 
paverka-vindkraftetableringen-i-din-kommun.pdf 

9  https://www.skogsstyrelsen.se/sjalvservice/ 
karttjanster/geodatatjanster/ 

10  https://miljodataportalen.naturvardsverket.se/ 
miljodataportalen/

11  https://www.havochvatten.se/data-kartor-och- 
rapporter/kartor-och-gis/karttjanster.html 
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Bilaga 1:  
Skyddsavstånd  
för fåglar vid  
vindkraftsutbyggnad
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Fågelart Skyddsavstånd (km) Ta hänsyn till Områden

Kungsörn 1,3–3,1 km från boplatser 12 Skyddszonerna utformning 
bör anpassas efter hur 
örnarna använder sina hem-
områden. 

Föredrar hyggen för jakt 
och sluten skog. Främst 
i mogen, lavrik barrskog. 
Vindkraftsparker bör 
placeras på behörigt 
avstånd från branta 
bergsryggar, klippbranter 
och liknande 

Havsörn 2-3 km från boplatser Viss anpassning av utform-
ning utifrån omgivande 
geografi

Jagar främst i blöta 
miljöer

Andfåglar 0,5 m från rastningslokaler 

Lommar 1 km från vatten där lommar 
häckar

Hålla så fria flygvägar som 
möjligt mellan häcknings- 
och fiskevatten

Jaktfalk 3 km runt boplatser 

Pilgrimsfalk 2 km runt boplatser 

Vadare 0,5 km (för särskilda röd- 
listade arterna brushane, 
dubbelbeckasin, sydlig kärr-
snäppa och rödspov rekom-
menderas 1 km)

Måsar, trutar  
och tärnor

1 km från kolonier med minst 
tio häckande par av arter 
inom dessa grupper

Berguv 2 km från boplatser 

Tärnor 1 km från häckningskolonier  

Orre 1 km från spelplats

Övriga medelstora 
och stora rovfåglar 
(röd glada, brun  
glada, bivråk, fisk- 
gjuse, fjällvråk, blå 
kärrhök, ängshök  
och jorduggla)

1 km från boplats eller  
områden där fåglarna regel-
bundet vistas eller häckar

 

Tabell 2. Skyddsavstånd för fåglar vid utbyggnad av vindkraftverk (Rydell, Ottvall, Pettersson, & Green, 2017).

12 Naturskyddsföreningen anser att åtminstone tre kilometers 
skyddsavstånd ska tillämpas för kungsörn, istället för spannet 
som anges i tabellen.
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Bilaga 2:  
Stoppområden  
för vindkraft i  
Bra Miljöval
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För att kunna godkännas inom ramarna 
för Bra Miljöval får vindkraftsanläggningar 
inte vara placerade inom områden i denna 
bilaga. Områdena är uppdelade i grupper-
na A, B och C. 

Grupp A: Områden som är skyddade av lag-
stiftning i respektive land eller internatio-
nella 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 landskaps-
bild 

 

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

Värdefulla hagmarker identifierade i  
Jordbruksverkets TUVA-databas 

13. Objekt i den nationella myrskydds-
planen 

14. Statliga Naturskogar och Urskogs-
artade Skogar (SNUS-objekt) 

15. Sveaskogs ekoparker 

16. Nyckelbiotoper 

17. Objekt med naturvärde 

Grupp C: Viktiga fågel- och fladdermusom-
råden samt värdefulla skogsområden som 
inte ingår i kategori A eller B ovan  

18. Områden utpekade som viktiga 
fågelområden, IBA, av Birdlife In-
ternational 

19. Viktiga flyttfågelområden, fågel-
rastplatser och fladdermusområ-
den, som i dag inte utgör IBA-om-
råde. Dessa områden utses av 
Naturskyddsföreningen. 

20. Skyddsvärda skogsområden iden-
tifierade på Naturskyddsförening-
ens skogskarta.
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