
Nu vet vi det här!
Vindkraftens miljöpåverkan  
– resultat från forskning 2005-2009 inom Vindval



Vindval – ett kunskapsprogram
Vindval är ett kunskapsprogram som tar fram 
och sprider fakta om vindkraftens effekter 
på människa, natur och miljö. Programmet 
startade 2005 och pågår till 2012. Vindval 
omfattar omkring 30 forskningsprojekt.

Förutom de enskilda projekten genomförs syntes
arbeten inom fyra områden: vindkraftens påverkan 
på människors intressen, marint liv, fåglar och flad
dermöss samt däggdjur. Experter på dessa områden 
sammanställer och bedömer resultat från Vindval och 

annan forskning inom respektive område. Experternas 
uppgift är att väga samman resultaten och göra generella 
bedömningar. 

Vindvals målsättning är att resultaten från forsknings
projekt och syntesarbeten ska kunna användas som  
underlag för miljökonsekvensbeskrivningar och i plane
rings och tillståndsprocesser inför vindkraftsetableringar. 

Vindval genomförs av Energimyndigheten  
och Naturvårdsverket. 
www.naturvardsverket.se/vindval
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Kunskap för säkrare 
planeringsprocesser 
Välkommen till en lägesrapport från Vindval. I rapporten 
har vi sammanställt vad vi utifrån Vindvals forsknings
resultat idag vet om vindkraftens miljöpåverkan. 

Vindkraften är en ren och outtömlig energikälla. Den har stor utveck
lingspotential och ett starkt politiskt och samhälleligt stöd. Över hela 
landet planeras och byggs nu vindkraften ut i snabb takt. I planerings
arbetet inför vindkraftsetableringarna deltar många aktörer. En viktig 
del i det arbetet är att ta ställning till är hur människor, natur och miljö 
påverkas. 

Kunskapsprogrammet Vindval tar fram resultat som belyser frågor 
om vindkraftens miljöpåverkan, positiv eller negativ, och som är prak
tiskt användbara. Målsättningen är att resultaten ska kunna användas 
som underlag för miljökonsekvensbeskrivningar och i planerings och 
tillståndsprocesser inför vindkraftsetableringar.

I början av Vindvals programarbete 2005, planerades främst vind
kraftsparker till havs. Då startade Vindval flera projekt för att ta reda på 
hur till exempel fiskar, bottenfauna, sjöfåglar och fladdermöss påverkas 
av vindkraftverk. Från forskningen har vi kunnat dra ett flertal slut satser 
som presenteras i den här rapporten. 2009 startade Vindval tio nya 
projekt, som främst är inriktade på miljöeffekter av vindkraft på land. 
Studierna slutförs allteftersom fram till 2012 och när forskarna kommer 
fram med nya resultat kommer vi att presentera den nya kunskapen.

Under 2009 påbörjade Vindval syntesarbeten för att sammanställa 
och bedöma resultat från forskning om miljö effekter av vindkraft som 
genomförts i Sverige och andra länder.

Kerstin Jansbo,  
programchef för Vindval

Kjell Grip,  
ordförande i Vindvals programkommitté



Nu vet vi det här!

Vid de havsbaserade vindkraft
verkens fundament bildas rev 
som fiskar söker sig till för att 
hitta föda.

Anläggandet av fundament  
i havet orsakar små och tids
mässigt korta effekter på det 
marina livet.

Vindkraftsetableringars nega
tiva effekter på miljön har 
hittills visat sig vara få och 
små jämfört med effekterna 
från andra verksamheter.

De som berörs av vindkrafts
etableringar ska ha möjlighet 
att i god tid delta i och påverka 
planeringsprocessen.

Lokala miljöförhållanden har  
betydelse för vilka miljöeffek
terna av vindkraftsetablering
en blir. En noggrann planering  
ökar förutsättningen för en  
bra etablering.



De flesta fåglar väjer för 
vindkraftverk – de ändrar sin 
flygriktning när de närmar sig 
kraftverken.

Fågelkollisioner är i medeltal 
12 per vindkraftverk och år 
globalt sett. Endast för ett  
fåtal enstaka arter kan antalet 
kollisioner vara av betydelse 
för populationen.

Fladdermöss föredrar att jaga 
till havs när vindstyrkan är  
under 5 m/s. Risk för kollisio
ner kan minskas om verken  
står stilla vid låga vindstyrkor.

Få människor berörs av ljud 
från vindkraftverk.

Människor upplever oftare att 
de berörs av ljud från vindkraft
verk om de hör ljudet samtidigt 
som de ser vindkraftverken.

Tätortsbefolkning störs mindre 
av ljud från vindkraftverk än 
vad folk på landsbygden gör.
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Hur påverkas 
människors intressen 
av vindkraft? 
Vindkraftsetableringar berör människor och människors 
intressen. Vindval har studerat processerna inför etable
ringar. Programmet har också undersökt hur människor 
påverkas av ljud från vindkraftverk. Nystartade projekt 
ser mer på hur människor påverkas av vindkraft.
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Aktuell forskning om hur människor 
upplever vindkraftsetableringar

vara knutna till en etablering. Den lokala inställningen och 
det lokala engagemanget är viktigt att ta vara på. En positiv 
syn ska alltid vårdas och en negativ syn kan vändas till en 
positiv. 

Förankring av vindkraft lokalt
Ett projekt inom Vindval har studerat hur olika strategier 
och arbetsmetoder, som vindkraftsentreprenörer, politiker 
och tjänstemän på lokal och regional nivå arbetar med, på
verkar hur ett föreslaget vindkraftprojekt mottas. Även loka
la nyhetstidningars roll i vindkraftsetableringen har stude
rats. En jämförande studie har gjorts mellan tre kommuner 
där hanteringen och bemötandet av vindkraftsetableringar 
har sett mycket olika ut. Intervjuer gjordes med personer 
från vindkraftsbolag, med politiker och tjänstemän från de 
tre kommunerna samt med regionala myndigheter. Även en 
studie av olika dokument har gjorts samt en medieanalys 
av tidningsartiklar2.

Sverige ska öka användning av energi från för
nybara energikällor och en omfattande utbygg
nad pågår. Hur sker dessa etableringar och vad 
kännetecknar bra respektive sämre förankrings
processer för berörda människor i samband med 
dessa etableringar? Det har studerats inom Vind
vals projekt.

En internationell jämförelse av lokala vindkraftsetableringar  i 
olika områden runtom i Europa har genomförts. Studien om 
förankring, acceptans och motstånd i vindkraftsprocessen 
syftar till att ge ökad kunskap om hur alla inblandade aktö
rer i en vindkraftsetablering kan gå till väga för att etable
ringen ska bli effektivare och mer förankrad i samhället1.

Internationell jämförelse
Den internationella studien visade att processen inför vind
kraftsetablering ser mycket olika ut i Europa. Detta beror på 
att nationell lagstiftning, ekonomiska stödsystem och annan 
nationell politik ser olika ut. I studien har forskningsartiklar 
och rapporter om vindkraftsetableringar från 25 områden i 
Europa analyserats (fyra av dessa ligger i Sverige). Vid en 
vindkraftsetablering är det viktigt att befolkningen får vara 
med i beslutsprocessen från början så att de får en chans 
till inflytande. En demokratisk process är viktig för alla 
inblandade.

I områden där ekonomisk kompensation har erbjudits 
de boende kring vindkraftverken har dessa personer varit 
över vägande positiva till vindkraftsetablering. Det är viktigt 
att för allmänheten påvisa både de olika möjligheter som 
finns till utveckling av området och de problem som kan 

1. Klintman, M och Waldo, Å. 2008. Erfarenheter av vindkraftsetableringar – 
förankring, acceptans, motstånd. Naturvårdsverkets rapport 5866 från Vindval 

Resultaten visar att det är viktigt att en allmän diskus
sion förs kommunalt och regionalt om hur, och i så fall var, 
man kan tänka sig utveckling av vindkraft innan ett förslag 
lämnas. Samordnad planering mellan kommuner är värde
fullt och underlättar tillståndsprocessen för både tillstånds
givande myndigheter och vindkraftsprojektörer. Projektörer 
bör ta hänsyn till kommunernas planering för att inte 

2. Projekt: Lokala förankringsprocesser vid vindkraftsetablering. Projektledare: Lars Aronsson, 
Högskolan i Kalmar och Sanna Mels, Högskolan på Gotland. Rapporten utkommer 2010.

En demokratisk process där allmänheten  

är delaktig från början är nödvändig
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äventyra inställningen till vindkraftsetablering. För att skapa 
tillit mellan vindkraftsprojektörer och människor i lokalsam
hället är det viktigt att projektörerna är noggranna med hur 
informationen kring projektet når berörda människor, att de 
lyssnar på människors erfarenheter och synpunkter, visar att 
de kan anpassa sig till samrådens utformning och genomför
ande samt att de är på plats och svarar på frågor. 

Att få med allmänheten så tidigt som möjligt i planering 
för vindkraftsetablering har visat sig ge goda resultat. Ett 
forskningsprojekt har genomförts där olika aktörer har fått 
uppge vilka risker och möjligheter det finns med en vind
kraftsetablering. Inom det projektet har de boende vid be
fintliga vindkraftverk (vid Lillgrund i Öresund och Utgrunden 
II i Kalmar) tillfrågats om hur etableringen har sett ut i deras 
område. Dessa resultat bör kunna användas som kunskaps
underlag vid framtida vindkraftsetableringar för att skapa 
förtroende mellan allmänhet och vindkraftsprojektörer3.   

Påverkan av ljud från vindkraftverk
Två fältstudier har gjorts i bostadsområden för att under
söka om det fanns några samband mellan den faktiska ljud
nivån från vindkraftverken och hur de boende upplever det 
ljudet. En beskrivning av vilka faktorer som påverkar detta 
samband har också gjorts. Tolv områden har undersökts där 
både topografi och bebyggelsestruktur varierade och där 
de boende i områdena exponerades för 30 dB(A) eller mer. 
1095 personer svarade på en enkät om upplevelsen av ljud 
från vindkraftverk4.

Resultatet visade att 80 procent av de boende märkte 
vindkraftsljud vid sin bostad då ljudintervallen var mellan 
37,5 – 40 dB(A) och > 40 dB(A). Det fanns ett statistiskt 
starkt samband mellan nivå av vindkraftsljud vid bostaden 
och andelen personer som märkte ljudet och/eller stördes 
av ljudet. I de lägre intervallerna var det endast 10 procent 
som stördes av ljudet. Vid en ökad ljudnivå från vindkraft
verken var sannolikheten att märka ljud från vindkraften 
högre, men för personer som också såg ett vindkraftverk och 
för dem som bodde i jordbruksområden var sannolikheten 
ännu högre att de skulle störas av ljudet. Av de 82 personer 

3. Projekt: Möten mellan olika aktörer i vindkraftsprojekt. Projektledare: Mikael Klintman 
och Åsa Waldo, Lunds Universitet. Rapporten utkommer 2010.

4. Pedersen, E., Forssén, J. Persson Waye, K. 2009. Människors upplevelser 
av ljud från vindkraftverk. Naturvårdsverkets rapport 5956 från Vindval. 

som rapporterade att de var störda av ljud från vindkraftverk 
var det 81 personer som såg minst ett vindkraftverk från 
bostaden eller tomten. Det påträffades inga samband mel
lan ljudnivån från vindkraftverken och de hälsoparametrar 
som mättes i enkäten. Samband mellan sömnsvårigheter 
och ljudnivå kunde inte påvisas. 

Detta säger forskningen om förankrings
processer vid vindkraftsetablering
• En tidig kommunikation mellan allmänhet och vind

kraftsentreprenörer är viktig. 
• En demokratisk process där allmänheten känner sig  

delaktig redan från början är nödvändig.
• Få människor störs av ljud från vindkraftverk.
• Det är viktigt att nationella mål samt de villkor som finns 

för vindkraftsetablering och aktuell forskning förmedlas 
till kommuner och allmänhet, för att tydliggöra statens 
målsättningar och för att sprida information om vindkraft.

emma anttila
kulturgeograf,  

institutionen för pedagogik,  
psykologi och idrottsvetenskap,  

linnéuniversitetet, kalmar 
emma.anttila@hik.se

 

marianne henningsson
miljöpsykolog,  

institutionen för pedagogik,  
psykologi och idrottsvetenskap,  

linnéuniversitetet, kalmar 
marianne.henningsson@lnu.se 
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Vindkraft kan  
bli en tillgång  
för lokalsamhället

Det menar Åsa Waldo efter att ha studerat processer inför vind
kraftsetablering i Sverige och andra länder. I sin forskning har 
hon tittat på varför människor stödjer eller motsätter sig vindkraft. 
Utifrån studierna har hon tagit fram strategier och konkreta råd  
till projektörer och handläggare.

Vilka motsättningar brukar uppstå  
när vindkraftverk ska byggas?
– Det kan uppstå en rad motsättningar mellan olika aktörer och 
olika intressen. Ett exempel är när lokalt näringsliv såsom fiskeri
näring eller turism uppfattar en vindkraftsetablering som ett hot 
mot sin verksamhet. Ett annat är när olika aktörer har olika sätt 
att se på och använda en plats som hamnar i närheten av en vind
kraftsetablering. Exempelvis kan människor som använder platsen 
för rekreation och avkoppling uppfatta vindkraften som ett hot mot 
lokala naturvärden såsom orörd natur, tystnad eller en obruten 
horisont. De som har sin försörjning i området kan istället se vind
kraften som en möjlighet till arbetstillfällen och lokal förnyelse.

Hur studerar man motsättningar?
– Vi försöker ta reda på varför motsättningarna uppstår. För att göra 
det intervjuar vi olika aktörer om deras attityder till vindkraft och 
till specifika vindkraftsprojekt, till varandra och till processen kring 
en etablering. Genom intervjuerna, där vi ger intervjupersonerna 
utrymme att själva definiera problem och möjligheter, får vi kun
skap om vilka grundläggande värden som är viktiga för attityderna 

”Först när vi förstår varför motsättningarna 

mellan olika intressen uppstår, kan vi formulera 

strategier för att undvika eller hantera dem på 

ett sätt som gynnar alla aktörer”

intervju med

åsa waldo
forskare vid  

sociologiska institutionen,  
lunds universitet

Åsa Waldo är en av författarna till 

rapporterna ”Erfarenheter av vind

kraftsetablering. Förankring, acceptans 

och motstånd” och ”Attityder och 

delaktighet vid vindkraftsetablering till 

havs”. Hon är projektledare för projek

tet ”Vindkraft i öppet landskap, skog, 

fjäll och hav. Lokala förutsättningar för 

acceptans”.
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och vad det är för resonemang som ligger bakom. Först när 
vi förstår varför motsättningarna mellan olika intressen upp
står, kan vi formulera strategier för att undvika eller hantera 
dem på ett sätt som gynnar alla aktörer.

Vad omfattar de praktiska metoderna som 
projektet kommit fram till och vem ska 
använda dem?
– Utifrån våra resultat försöker vi ge rekommendationer för 
hur processen kring en vindkraftsetablering kan bli bättre 
för alla berörda aktörer. Det handlar i stor utsträckning om 
att vara lyhörd för övriga aktörers synpunkter, känslor och 
intressen och väga in dessa i planering och beslut. Berörd 
befolkning ska ha möjlighet att i god tid kunna delta i och 
påverka processen. Det är viktigt att sträva efter att projek
tet ska bli en tillgång för lokalsamhället, exempelvis ekono
miskt genom delägarskap eller reducerade elkostnader för 
lokalsamhället. Framför allt riktar sig rekommendationerna 
till projektörer som tänker anlägga vindkraft och de lokala 
myndigheter som hanterar vindkraftsärenden.

Vad bygger motstånd på?
– Motstånd mot en vindkraftsetablering bygger ofta på oro 
för hur vindkraftsprojektet ska påverka människor, djurliv 

och lokala naturvärden. Det är viktigt att ta denna oro på 
allvar och ge en tydlig återkoppling om vilka faktiska ef
fekter som kan uppstå av vindkraften och hur dessa kan 
kontrolleras.

Vad kan vi lära oss av andra länder?
– Vi har inte studerat andra länders lagstiftning, policyåt
gärder eller stödsystem, vilka samtliga har betydelse för 
utbyggnaden av vindkraft. Istället har vi studerat erfaren
heter från olika lokala etableringsprocesser och kan där se 
strategier som varit mer eller mindre bra för att förankra 
vindkraftsprojekt i lokalsamhället.

Vad vill du rekommendera projektören?
– Att vara aktiv och kreativ i att identifiera möjligheter för 
lokalsamhället förknippade med projektet. Genom att ta 
reda på lokalsamhällets möjligheter och utmaningar kan 
vindkraften användas som en förstärkning av den lokala 
identiteten eller ekonomin. Och att göra det möjligt för dem 
som berörs av projektet att vara delaktiga i och kunna på
verka planerings och beslutsprocessen.
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Dialogen i centrum 
när vindkraftsprojekt 
förankras lokalt

”Dialog, lyhördhet och respekt från både projekt 

ören och kommunens företrädare brukar leda  

till ett bra samarbetsklimat.”

Det säger Sanna Mels som har studerat lokala förankrings
processer vid vindkraftsetablering.

– Information bör inte användas för att övertyga, utan ses som   
en ”input” i en ömsesidig lärprocess där parterna lär om varan
dras perspektiv, intressen och om vindkraftsprojekt i sak. Det är 
alltså inte så enkelt att det går att ”informera bort” ett problem. 

Hur kommunicerar politiker och tjänstemän  
i vindkraftsprojekt? 
– Kommunernas företrädare är måna om att de demokratiska pro
cesserna ska genomföras korrekt. De försöker se till att alla parter 
känner till hur processen fungerar och vilka rättigheter de har. 

Hur fungerar kommuners kontakter med media?
– Kommuner söker sällan upp media för att informera om vind
kraftsprojekt. Men det händer, till exempel om man är angelägen 
om att knyta projektet till kommunens planering som en ”positiv 
utveckling” eller om man vill göra inlägg i debatten. Men det är 
vanligare att företrädare för kommuner uttalar sig om vindkraftpro
jekt då de intervjuas av media. 

Hur kan kommuner förbättra kommunikationen? 
– De kan föra en bredare politisk debatt, bland annat via media, 
om vindkraften som energislag och som en del i arbetet för en 
hållbar utveckling. Att ta upp vindkraftsfrågan ur ett vidare sam
hällsperspektiv och diskutera om kommunen ska ha vindkraft eller 

intervju med

sanna mels
forskare vid  

avdelningen för vindkraft,  
högskolan på gotland

Sanna Mels är en av författarna till 

rapporten ”Planering och kommuni

kation kring vindkraft i havet”.
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inte, kan också vara en väg till dialog. Att inleda diskus
sionerna när man arbetar med översiktsplanen är en fördel, 
för när ett vindkraftsprojekt är aktuellt kan diskussionerna 
lättare leda från ett mer generellt plan till att handla om 
projektet. Det uppstår annars lätt en förvirring om vad dis
kussionen handlar om.

Hur kommunicerar projektörer sina planer  
på vindkraftsetablering?
– Det är olika, men många projektörer ser värdet i att pre
sentera projektet på ett tidigt stadium, innan planerna hun
nit ta form. 

Hur kan projektörer förbättra 
kommunikationen? 
– Det är viktigt att projektörer är lyhörda och tar till sig 
information om lokalsamhället och att de visar att de är 
villiga att anpassa sina planer. Om det finns grupper som är 
kritiska till projektet bör projektören i ett tidigt skede ha en 
särskild dialog med dem och lyssna på deras synpunkter.

Hur återger lokaltidningar 
vindkraftsutvecklingen? 
– Vår studie visar att lokala företrädare och vindkraftsprojek
törer tycker att bilden som ges i lokala tidningar speglar det 
verkliga skeendet. Tidningarna skriver vanligtvis fortlöpande 
om händelser inom processen. Om det förekommer olika 
åsikter och konflikter framkommer de i både artiklar och 
insändare.

Hur samverkar projektörer och kommuner? 
– Aktörerna samverkar på olika sätt i olika sammanhang, 
men lyhördhet och respekt från både projektörer och kom
muners företrädare brukar leda till bra samarbetsklimat. 
Om båda parter ser en nytta med vindkraftutvecklingen är 
det en bra förutsättning. Samverkan brukar också fungera 
bra när projektören lyssnar på de berörda och anpassar sina 
planer och samrådsprocessens utformning därefter och när 
företrädarna för kommunen visar förståelse för vindkraft
verksamheten.

Har du några råd till projektörer? 
– De bör informera sig om lokalsamhället och dess förutsätt
ningar för vindkraft i inledningsskedet av planeringsarbetet. 
Representanter för kommunen måste bli informerade och 
”användas” som informationskällor på ett sätt så att de kan 
utföra sitt uppdrag som kommunföreträdare.

Projektörer bör bjuda in berörda parter och informera i 
ett tidigt skede om vindkraft och om vad projektförslaget 
innebär, svara snabbt på frågor och vara tillgängliga. De bör 
inte glömma att informera media om allt från samråd och 
undersökningar till provborrningar och beslut i tillståndspro
cessen.

Har du några råd till kommuners företrädare?
– Till att börja med är det väldigt viktigt att de behandlar 
vindkraft i sin planering. De bör se till att projektören får 
information om kommunens och berördas syn på vindkraft. 
Om det finns motstående intressen kring vindkraft i kom
munen är det viktigt att även det kommer fram. Kommun
företrädare ska vara noga med hur och i vilket sammanhang 
de uttalar sig om ett vindkraftsprojekt eftersom det kan 
påverka debattklimatet.
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Samförstånd och 
tålamod är bra vid 
vindkraftprojektering

”Storskalig utbyggnad av vindkraft är en ny 

företeelse i Sverige och det måste få ta tid att 

förbereda och planera för en vindkraftsetablering. 

Då är det särskilt viktigt med dialog och  

samförstånd mellan aktörerna” 

Det är inte en enkel match att bygga vindkraftverk, många fråge
tecken behöver rätas ut innan projektören kan få grönt ljus för byg
get. Det vet Malin Hillström som är projektledare på Statkraft för 
en 450 vindkraftverk stor etablering i Jämtland och Västernorrland. 
I sitt arbete lägger hon ner mycket energi på kommunikationen. 

Vilken är projektörens största utmaning?
– Det är nog att samordna alla intressenter som finns i området. 
För att få reda på vilka de är behöver man inleda arbetet med en 
omfattande inventering. Hos kommuner och länsstyrelser kan man 
få tips på vilka organisationer och intressegrupper som finns i 
området. Som projektör är det viktigt att vara ödmjuk och försöka 
tillmötesgå alla berördas behov av dialog och information, speci
ellt eftersom processerna ofta är väldigt utdragna.

Hur tycker du att man ska jobba med samråd?
– Går man strikt efter miljöbalken behöver man ha ett samråd. 
Omfattningen och hur man lägger upp samrådet beror dock på hur 
kontroversiellt projekt det är. I vissa fall kan det vara nödvändigt 
med flera omgångar med samråd. Det projekt jag jobbar med nu 
omfattar sex vindkraftsparker med tillsammans 450 vindkraftverk. 
Här finns väldigt många intressen att ta hänsyn till och en bra och 
tydlig kommunikation och öppen dialog är a och o för att komma 
framåt.

intervju med

malin hillström
projektledare,  

statkraft sverige ab
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Hur lång tid tar förberedelsearbetet?
– Det finns ingen ”normal” tid, men anläggningens storlek 
och läget har betydelse. Sedan finns det ytterligheter som 
Lillgrund i Öresund, där det tog tio år från planering av par
ken tills den kunde byggas. 

Vad är det som oroar människor mest?
– Det är lite olika i olika delar av landet. Söderut är de som 
bor nära vindkraftverken oroliga för ljudstörningar och skug
gor. I norra Sverige handlar det mer om hur vindkraftsparker 
påverkar rennäring eller turism. Men överallt är upplevelsen 
av landskapet betydelsefullt. I mitt nuvarande projekt diskute
rar vi hinderbelysningen som ju har med upplevelsen att göra. 

Hur hanterar ni oron för hinderbelysningen?
– Det har blivit en stor fråga i mitt projekt. Enligt Transport
styrelsens bestämmelser ska kraftverk över 150 m förses 
med vitt blinkande ljus, är de under 150 m gäller rött blin
kande ljus. Oron är stor kring hur det kan påverka naturupp

Hur ser du på vindkraftsbranschen idag?
– Utbyggnaden av vindkraft i stor skala är en relativt ny 
verksamhet för Sverige och processerna behöver få ta tid. 
Med ökad kunskap och erfarenhet kommer det att gå smidi
gare, tror jag. 

levelsen och närboende kvällar och nätter när vindkraftver
ken blinkar. För att försöka åskådliggöra belysningen har vi 
tagit fram tredimensionella modeller. Vi diskuterar också om 
vi kan använda andra tekniska lösningarna, till exempel att 
ha sensorer på vindkraftverken som känner av när flygplan 
närmar sig så att vindkraftverken bara tänds upp då.

Som projektör är det viktigt att vara  

ödmjuk och försöka tillmötesgå alla  

berördas behov av dialog och information
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Nystartade projekt 
om vindkraftens 
påverkan på 
människor  
och landskap

Ja eller nej till vindkraft  
– vad avgör?
Attityder till vindkraft har stark koppling till lokala förhållan
den. Vi förknippar vindkraften med hur den påverkar oss eller 
våra intressen, till exempel hälsoeffekter, påverkan på land
skapsbilden, sysselsättning, påverkan på fastighetsvärden  
och näringsverksamhet. 

Det är viktigt att förstå vilken roll de här effekterna spelar för människors 
acceptans för vindkraft. Många är positiva till vindkraft som energikälla, 
men vill inte ha vindkraftverk där de hotar att förstöra något naturvärde.

Deltagande gör oss positivare till vindkraft
Forskning visar att planeringsprocesser som bygger på information och 
dialog där lokalbefolkningen deltar i och påverkar processen leder till att 
fler accepterar vindkraftsetableringen. 

Studien omfattar etableringar i öppet landskap, skog, fjäll och hav. 
Resultaten från projektet ger projektörer underlag för att formulera lokalt 
anpassade strategier för förankring av planerade vindkraftsatsningar.

Tvärvetenskaplig studie
Projektet drivs tvärvetenskapligt med projektdeltagare som har 
kompetens inom sociologi, miljöpsykologi och miljöekonomi. Forskarna 
ska genomföra fallstudier med en kombination av metoder som ger ett 
perspektiv som inkluderar både individens upplevelse, sociala processer 
och ekonomiska dimensioner.

Fortsättning på tidigare vindvalprojekt
Projektet är en fortsättning på projektet Möten mellan olika aktörer 
i vindkraftsprojekt. I den studien undersökte forskarna det sociala 
samspelet i samband med etableringen av vindkraftparken Lillgrund  
i Öresund och projekteringen av Utgrunden II i Kalmarsund.

Projekt: Vindkraft i öppet landskap, skog, fjäll och hav 
– lokala förutsättningar för acceptans. 

Projektledare: Åsa Waldo, Lunds universitet. 

Rapportering: 2012.
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Hur tolkar och upplever  
vi landskap?
Landskapsanalys används som grund för att planera  
och gestalta förändringar vid utbyggnad av vindkraft.  
Vid de landskapsanalyser som görs idag finns en begrän
sad förståelse för hur allmänheten tolkar och värderar 
landskapet. 

Projektet ska utveckla den landskapsanalytiska metodiken så att 
den även inkluderar upplevelsevärden, det vill säga hur människor 
uppfattar, använder, tolkar och värderar landskapet.

Handledning för dialog
Forskarna ska ta fram en kunskapsöversikt om landskaps analysens 
roll vid vindkraftsetablering. Med utgångspunkt från den kommer 
de att presentera en handledning för dialog kring allmänhetens 
tolkningar i planeringsprocessen.

Frågor forskarna söker svar på
Forskarna arbetar med frågeställningar som: Vad innebär 
landskapsanalys som metod i samband med vind krafts etablering? 
Vad har allmänheten för föreställningar om land skapet och hur 
ter sig det vardagliga perspektivet på landskapet i samband med 
vindkraftsetablering? Hur kan det vardagliga landskapet inkluderas 
i landskapsanalys? Hur kan landskapsanalys användas  
i opinionsbildningen kring vindkraftsutbyggnad?

Projekt: Landskapsanalys för vindkraft: allmänhetens 
tolkningar och värderingar. 

Projektledare: Tom Mels, Högskolan på Gotland. 

Rapport: 2012.

Vindmöllor nygammalt  
inslag i kulturmiljön
Vindkraftverk inverkar, liksom alla andra byggnader, 
på kulturmiljön. Det är inte bara landskapsbilden som 
förändras av kraftverken i sig med tillhörande vägar och 
ledningar, även upplevelsen av miljön och hur vi värde
rar den påverkas.

Spåren av våra aktiviteter under 10 000tals år skapar 
kulturmiljön och kulturarvet. Landskapet förändras ständigt och 
ibland ganska drastiskt som när en stor vindkraftspark byggts.

Naturligt inslag i landskapet?
Vindkraftverken ses inte av alla som ett naturligt inslag i 
landskapet. En del kulturmiljövårdande instanser och myndigheter 
tycker att vindkraftverk är ett hot mot kulturmiljön, andra ser det 
som en naturlig förändring av landskapet eftersom vi nu ska öka 
elproduktionen från vindkraft. 

Förenar olika intressen
Projektets utmaning är att försöka hitta lösningar som förenar 
en utbyggnad av vindkraft med kulturmiljövårdande intressen. 
Forskarna söker svar på frågor som: Vilken effekt har vindkraften 
på kulturmiljön? Hur förhåller sig vindkraften till kulturmiljöns 
upplevelse bevarande och vetenskapliga värden? Påverkas ett 
områdes kulturhistoriska karaktär? Kan ett områdes särprägel 
bevaras? Försvinner omätbara kvaliteter inom kulturmiljön vid 
vindkraftsetablering?

Projekt: Vindkraft & Kulturmiljö – landbaserade 
vindkraftsetableringars inverkan på kulturmiljön.

Projektledare: Leif Häggström, Kulturmiljö Halland.

Rapportering: 2011





19

Hur påverkas livet 
i havet av vindkraft?
Vindkraftverk till havs berör livet över och under 
ytan. Genom Vindvals studier före och efter etable
ring av vindkraftverk, vet vi idag en hel del om hur 
det marina livet påverkas. I nystartade forsknings
projekt tar vi reda på mer om till exempel fiskens 
påverkan av ljud och om effekter på ekosystemen.
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Ny kunskap om vindkraftens 
påverkan på livet i våra kusthav

Inom Vindval görs studier för att öka kunskapen 
om vindkraftens påverkan på det marina livet 
under byggfasen och vid drift. Resultaten visar 
att störningen är störst under byggfasen. När väl 
vindkraftverket är i drift sker påverkan främst vid 
fundamentens närområden. 

Hur vindkraft påverkar fisk och fågelsamhällen och hur 
förändringar i dessa kan ge effekter på djursamhällen, både 
på hårda och mjuka bottnar, är viktig kunskap att ta fram 
inför planering av vindkraftsparker. 

Förstudier ger en baslinje 
Samtliga förstudier som har genomförts inom Vindval visar 
att lokala miljöförhållanden är av stor betydelse för vilka 
effekterna blir på det marina livet. Detta gör det svårt att 
generalisera resultat från ett område till ett annat, speciellt 
när det gäller bottensamhällen och reveffekter 1 liksom på 
fisksamhällen 5. Så visar exempelvis resultaten från studier 
av Skottarevet utanför Falkenberg i Kattegatt, Lillgrunden i 
Södra Öresund, Utgrunden II i södra Kalmarsund, Kårehamn 
utanför nordöstra Öland och Klasådern utanför sydvästra 
Gotland att fundamentens ytstruktur inte har någon större 
betydelse för påväxten. Istället beror denna mer på vilken 
salthalt, vågexponering och hur ljusförhållandena är där 
fundamentet står 1. Vikten av välplanerade förstudier, där 
information samlas in och dokumenteras före utbyggnad 
visas även i en studie av förekomsten av fisk vid Utgrunden 
I 5. Andra viktiga aspekter är att studera fiskförekomst under 

olika tider av året, eftersom skiktning av vattenmassan or
sakad av temperatur och salthaltsförändringar påverkar och 
förändrar fiskarters fördelningsmönster olika 5. 

Resultaten från nämnda undersökningar visar klart på 
den stora betydelsen av väl genomförda förstudier och vik
ten av att hitta ett jämförbart kontrollområde för att kunna 
se påverkan från vindkraftsetablering och studera miljöpå
verkan på kort och lång sikt.

Kommer elkablar att hindra  
blankålens vandring?              
Blankålens vandring sker på sensommar och höst. Studier 
av en påverkan från etablering av vindkraft på ål och sär
skilt ålens vandring är av stor vikt eftersom denna art är 
hotad i svenska kustvatten. Genomförda försök vid Utgrun
den I och II visade att blankålens vandringshastighet är 
hög, cirka 2 km/tim och några av de 60 märkta blankålarna 
passerade i närheten av det befintliga vindkraftverket Ut
grunden I 6. 

Studierna av vandringsmönster före etablering av vind
kraftsverk möjliggör en jämförelse om hur vandringen kom
mer att påverkas vid en framtida utbyggnad. 

Fundament skapar fler livsmiljöer
Resultaten visar att mer komplexa strukturer, det vill säga 
tripod och gravitationsfundament, har den mest påtagliga 
reveffekten. På denna typ av fundament ökade förekomsten 
av fisk och kräftdjur mest 2. En möjlighet att ytterligare öka 
reveffekten i ett område kan därför vara att utforma ero

1. Malm T. 2006. Hur vindkraftverk påverkar livet på botten en studie före etablering. 
Naturvårdsverkets rapport 5570 från Vindval.

2. Hammar L., Andersson, S. Rosenberg, R. 2008. Miljömässig optimering av funda
ment för havsbaserad vindkraft, Naturvårdsverket rapport 5828 från Vindval.

3. Hammar, L, Wikström, A, Börjesson P och Rosenberg R. 2008. Studier på småfisk vid 
Lillgrund vindpark. Effektstudier under konstruktionsarbeten och anläggning av gravita
tionsfundament. Naturvårdsverkets rapport 5831från Vindval.
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sionsskydd så att fler livsmiljöer skapas för fisk och skaldjur 
2. På svenska västkusten skulle denna typ av åtgärd kunna 
innebära en ökad förekomst av kommersiellt betydelsefulla 
arter som exempelvis hummer.

Muddring vid etablering av vindkraft
Vid muddring sprids sedimentpartiklar i vattenmassan och 
speciellt kalkrikt sediment, som fastnar på gälarna minskar 
syreupptaget hos fisk och kan ge andningsproblem. Särskilt 
fiskyngel påverkas negativt. Andra faktorer som ökar risken 
för negativa effekter på fisk är när sedimentet vid mudd
ringen innehåller giftiga ämnen 2.

Effekter av muddring på fisk studerades vid Lillgrund 
i samband med anläggning av gravitationsfundament på 
en botten bestående av kalksten, sand och sten och på ett 
djup av 4–9 m 3. Effekterna på småfisk undersöktes efter 1 
dygn på150 m avstånd och efter 1 månad på 60 m avstånd 
och jämfördes med opåverkade områden. En total volym på 
600 m3 bottensubstrat muddrades och spillet uppskattades 
till ca 30 m3 3.

Undervattensljud  
– störst påverkan vid etablering
Hur ljud i havet fortplantas beror på flera faktorer bland an
nat vattnets temperatur, salthalt, bottentyp och djup. I grunt 
vatten och hårt bottensubstrat fortplantas ljud längre och 
påverkansområdet blir därmed större jämfört med på djupare 
vatten respektive mjukt substrat (Ingemansson 2005) 4, 
vilket leder till olika effekter på bottenlevande djur.

4. Ingemansson 2005 eller 2003. Utgrundenoffshorewind farm – Measurements of under
waternoise. Ingemansson Technology AB, Göteborg.

5. Hansson S. 2006. Effekter på fisk av marina vindkraftparker. Naturvårdsverkets rapport 
5580 från Vindval.

Hur några vanligt förekommande bottenlevande ma
rina arters grävaktivitet, beteende, insamling av föda och 
andning påverkas av lågfrekvent ljud från vindkraftsverk 
undersöktes i laboratorieförsök 8. Två arter av arterna, Lim
fjordsmussla (Abra nitida) och ormstjärna (Amphiura filifor
mis) förekommer i djupintervallet 10–100 m och represen
terar ljudeffekter från fundament placerade på djupa mjuk
bottnar. De två andra arterna, sandräka (Crangon crangon) 
och juvenila rödspottor (Pleuronectes platessa), förekommer 
mellan ca 1–10 m och representerar tänkbara ljudeffekter 
från grunt placerade fundament 8. Av de två djupare le
vande arterna visade resultaten att även om grävaktiviteten 
hos limfjordsmussla ökade vid 178 Hz efter 24 timmar var 
inte effekten bestående när ljudpåverkan upphörde och 
ingen förändrad aktivitet hos ormstjärnornas kunde påvi
sas (8). Inte heller hos de grunt levande sandräkorna kunde 
någon förändring i insamling av salträkor noteras. Däremot 
kunde en ökad andning noteras hos unga rödspottor när 
de exponerades för ljud med frekvensen 178 Hz, ljudtryck 

6.  Westerberg H, och Lagenfelt I. 2006.Vindkraftens effekter på ålvandring en studie 
före etablering. Naturvårdsverkets rapport 556 från Vindval.

7. Popper, A.N., Fay, R.R., Platt, C. and Sand O. 2003. Sound detectionmechanism and 
capabilities of teleost fishes. Sensoryprocessing in aquaticenvironments. Collins, S.P. 
and Marshall N.J. Springer –Verlag New York 338.

Anläggning av gravitationsfundament 

och det spill som sker i samband med 

muddringen orsakar små eller inga negativa 

effekter på antalet arter av småfisk och inte 

heller på förekomst av fisk på avstånd över 

100 m från anläggningen

Vindkraftens påverkan på det marina  

livet är störst under byggfasen

Resultaten ger slutsatsen att ingen påverkan av mudd
ringsverksamheten på förekomsten av småfisk (juveniler) 
eller på enstaka arter kunde beläggas, varken efter 1 dygn 
eller efter 1 månad när muddringen avbrutits 3. Slutsatsen 
från studien är att arbetet vid anläggning av gravitationsfun
dament och det spill som sker i samband med muddringen 
orsakar små eller inga negativa effekter på antalet arter av 
småfisk och inte heller på förekomst av fisk på avstånd över 
100 m från anläggningen 3. Det är viktigt att påpeka att 
variationen i förekomst av fisk var stor både i det påverkade 
området och i kontrollområdet.
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omkring 99 dB re 1 uPa och maximal partikelacceleration 
på 0,29–1,28 ms2 8.

Samtliga försök är gjorda under kort tid, några dygn.  
Detta gör det svårt att avgöra om ljud från vindkraft kan ge 
långtidseffekter och även hur påverkan av undervattensljud 
skiljer sig mellan till exempel musslor och ormstjärnor som 
lever nedgrävda i sedimentet, jämfört med sandräkor och 
unga plattfiskar som rödspotta som rör sig fritt nära bot
ten. Men eftersom en rik bottenfauna av ryggradslösa djur 
normalt förekommer nära vindkraftsfundament kan detta 
tolkas som att de har förmåga att anpassa sig till olika ljud 
och vibrationer i vattnet från vindkraftsfundament 8.

Ljud är viktigt för fisk på många sätt
Ljudmätningar har visat att vindkraftverk alstrar undervat
tensljud som kan uppfattas av fiskar via deras olika hörsel
organ. En ljudvåg består både av tryck och av partikelrö
relse. Fisk använder sig av ljud för att finna föda, undvika 
rovdjur och för kommunikation. Vindkraftsetablering kan 
leda till ett ändrat undervattensljud och därmed påverka 
fiskars beteende och leda till stress. 

Fiskar kan delas in i två kategorier beroende på hörsel
förmågan, nämligen hörselgeneralister och hörselspecialis
ter. Till hörselgeneralister hör fiskarter som är känsliga för 
partikelacceleration och i vissa fall ljudtryck, medan spe
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Minska ljudnivåer vid pålning
Vid pålning uppstår extremt höga ljudnivåer. Detta gör fö
rebyggande skyddsåtgärder för att minska negativa effekter 
på störningskänsliga fiskarter särskilt under anläggningsar
betet speciellt viktiga. Pålningsarbeten bör därför inte ge
nomföras under perioder när skyddsvärda arter förekommer 
i området eller viktiga fiskarter leker. Exempelvis använder 
torsk och kolja under leken ljudsignaler som ligger i samma 
frekvensområde som ljudet från ett vindkraftverk i drift 9. 
Slutligen, eftersom tidpunkten för lek varierar mellan olika 
arter innebär detta att en lokal anpassning och planering 
måste göras utifrån varje områdes specifika förutsättningar.

Ytterligare forskningsbehov
Viktiga frågor som återstår att studera rör effekter av vind
kraft under längre tid och skillnader i påverkan av ett en
staka vindkraftverk jämfört med stora parker.

8. Wikström A. och Granmo Å. 2008. En studie om hur bottenlevande fauna påverkas av 
ljud från vindkraftverk till havs. Naturvårdsverkets rapport 5856 från Vindval. 

9. Båmstedt, U., Larsson S. och Stenman Å. 2009. Effekter av undervattensljud från 
havsbaserade vindkraftverk på fisk i Bottniska viken. Naturvårdsverkets rapport 5924 
från Vindval.

10. Sigray, P., Andersson, M., och Fristedt T. 2009. Partikelrörelser i vatten vid ett vind
kraftverk. Akustisk störning på fisk. Naturvårdsverkets rapport  5963 från Vindval

Lokala miljöförhållanden är av stor 

betydelse för vilka effekterna blir på  

det marina livet

cialister är arter som är känsliga både för ljudtryck och för 
partikelacceleration. En generalist hör ljud från 10–500 Hz 
och en specialist från 10–1200 Hz 7.

I en studie i stora tankar undersöktes om ljud påverkade 
födointag eller ökade nivåerna av stresshormonet kortisol i 
blodet hos mört (Rutilus rutilus), abborre (Perca fluvialilis) 
och öring (Salmo trutta) från Bottniska viken 9. Resultaten 
visade att undervattensljud med frekvenser från 6–180 Hz 
och en ljudintensitet mellan 70–120 dB inte gav några 
negativa effekter på de undersökta fiskarnas födointag el
ler stressnivåer. Studien visar att många arter av fisk inte 
påverkas negativt av undervattensljud på 80 m avstånd 
från ett vindkraftverk 9. Under 3 Hz går det inte att mäta 
ljudfrekvenser från vindkraftverk eftersom bakgrundsljud 
alstrade från vågor döljer dessa frekvenser 9. I en annan 
undersökning var målsättningen att bestämma partikelac
celerationen vid vindkraftverk och relatera dessa nivåer till 
kända tröskelvärden för ett antal fiskarter 10. Studien visade 
att torsk (Gadus morhua), abborre (Perca fluviatilis), röd
spotta (Pleuronectes platessa) och lax (Salmo salar) bara 
uppfattade partikelaccelerationen inom det allra närmaste 
området. Utanför en 10 m radie från ett vindkraftverk 
bedöms inte dessa fiskarter kunna påverkas 10. Trots att 
undersökningen inte omfattar responsstudier på speciellt 
många fiskarter är bedömningen den att detta gäller för de 
flesta fiskarter i Östersjön 10.

lena kautsky
professor i  

marin ekologisk botanik 
stockholms universitets  

marina forskningscentrum  
lena.kautsky@botan.su.se
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Vindkraft på Skottarevet 
– en långdragen historia 

”Allt var förberett för etablering av vindkraftparken 

på Skottarevet. Våra utredningar och befintlig 

forskning visar att etableringen inte påverkar  

miljön negativt. Ändå sa Miljööverdomstolen nej.  

Nu hoppas vi på att Högsta domstolen beviljar  

vår ansökan”

Här delar JanÅke Jacobson, vd för Favonius AB med sig av sina 
erfarenheter från projekteringen.

Vad ska man tänka på vid etablering av 
vindkraftverk till havs?
– Man får undersöka hur bottenfaunan, fiskar och fåglar påverkas, 
men också hur det påverkar båttrafiken och näringsverksamhet. Vi 
har använt oss både av forskningsresultat, bland annat Vindvals, 
och av erfarenheter från etableringar i Kalmarsund och Öresund. 
Vi utredde effekterna av vindkraftsetableringen under två års tid 
och det är en mycket grundlig och genomarbetad ansökan, vilket 
miljödomstolen som tillstyrkte ansökan bekräftade. 

Vad tycker människorna som bor längs kusten?
– Det finns de som inte tycker om att få horisontlinjen bruten. Så 
visst har det förekommit protester. Men miljödomstolen bedömde 
att vindkraftsetableringen går att förena med de natur och fri
luftsvärden som är av riksintresse längs Hallandskusten.

Hur påverkas båttrafiken?
– Det kan naturligtvis finnas risk för påsegling, men den är för
svinnande liten. Fritidsseglare är som regel positiva till vindkraft
verken eftersom de kan använda dem som sjömärken. 

intervju med

jan-åke jacobson
vd för favonius ab

Favonius AB har projekterat en  

vind kraftpark på Skottarevet utanför  

Falkenberg
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År 2006 lämnade Favonius AB in en tillståndsansö
kan till miljödomstolen om ett bygga 30 vindkraftverk 
på Skottarevet, cirka 8 km från Hallandskusten vid 
Falkenberg. Miljödomstolen sade ja, men denna dom 
överklagades av Kammarkollegiet och ärendet gick 
vidare till Miljööverdomstolen. I mars 2009 avslog Mil
jööverdomstolen ansökan. I april samma år begärdes 
prövningstillstånd i Högsta domstolen. I den frågan 
väntas beslut under första halvåret av 2010.

Kan den totala bullernivån från flera 
ljudkällor påverka fisken negativt?
– Det finns inga undersökningar som tyder på det. I Lill
grund i Öresund till exempel är båttrafiken intensivare än i 
Kattegatt, ändå finns det gott om torsk där. I Kattegatt råder 
från första januari 2009 torskfiskeförbud, så beståndet 
borde med tiden öka efter utfiskningen här.

Har ni haft nytta av resultat från Vindval?
– Studierna om hur fiskar påverkas av ljud och de om hur 
fundament påverkar miljön, har varit användbara. Dessa 
visar ju att fiskar störs lite av ljud från pålning under utpla
cering av fundament, men också att de kommer tillbaka. 
Fundamenten fungerar som konstgjorda rev som är positivt 
för fiskarna. Vi har också tagit till oss resultaten från sjöfå
gelstudierna som visar att fåglar väjer för vindkraftverken 
och till och med ser dem bättre än vad vi människor gör. 

Har ni gjort egna studier?
– Vi har bland annat undersökt botten för att vi ska kunna 
bygga på ett säkert sätt. Vi har undersökt flyttfåglarnas 
sträckning och det visade sig att de flyger utmed kusten, 
alltså en bra bit innanför den planerade parken. Våra utred
ningar visar att vindkraftsparken inte kommer att påverka 
fiskarna negativt.

Miljööverdomstolen fann att det inte var acceptabelt att 
begränsa lokaliseringsutredningen till platser inom Falken
berg kommun och att bolaget inte hade visat att det saknas 
alternativ som inte skulle innebära skador på torskbeståndet. 
Domstolen var oenig, dess egen expert delade inte bedöm
ningen utan ansåg att miljönyttan med verksamheten är så 
betydande att den bör tillåtas.

Vad anser du om Miljööverdomstolens avslag?
– Jag tycker att det är märkligt att domstolen sa nej. Alla 
remissinstanser utom Fiskeriverket, via Kammarkollegiet, har 
varit positiva och man gick emot sitt eget miljöråd som sa 
ja. Men framför allt är det förvånande att man inte tittade på 
frågan i sak. 

Varför valde ni Skottarevet?
– Skottarevet ligger bra till, dels för att det är nära till elan
slutningar dels för att det ligger nära Falkenbergs stad. Sjö
fartsverket rekommenderade också den här platsen.

Vad händer i ärendet efter 
Miljööverdomstolens dom?
– Falkenbergs kommunledning har vädjat till regeringen och 
bett den ge tillstånd. Det här är en viktig fråga för kommunen 
eftersom den har räknat med att få en större del av sin elför
sörjning av vindkraftparken. Skottarevet ingår i kommunens 
detaljplan som efter överklaganden fastställts av regeringen. 
Vi har begärt att domen överprövas av Högsta domstolen.



26

VI TAR REDA PÅ MER

VI TAR REDA PÅ MER

VI TAR REDA PÅ MER

VI TAR REDA PÅ MER

VI TAR REDA PÅ MER

VI TAR REDA PÅ MER

Nystartade projekt 
om vindkraftens 
påverkan på livet  
i havet

Hur påverkas fiskar  
av ljud från pålning?
En av de största källorna till påverkan på den marina miljön 
vid byggandet av vindkraftverk till havs är de ljud som skapas 
under både byggnads och driftfasen av en vindkraftpark.

När man bygger vindkraftverk i havet används metoder som genererar 
höga ljudnivåer, till exempel borrning, muddring, pålning och 
anläggande av erosionsskydd. Pålning för att anlägga fundament skapar 
de högsta ljudnivåerna. Fiskar upplever ljudet på väldigt långt avstånd 
från anläggningsarbeten i havet, men kunskapen om hur de påverkas är 
begränsat. Det ska det här projektet försöka svara på.

Experiment i Nordsjön
Projektet deltar i ett experiment utanför den skotska västkusten som 
leds av Cefas (Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science) 
i England. Forskarna studerar hur fiskarterna torsk och tunga reagerar på 
ljud motsvarande pålningsljud vid vindkraftbygge. 

Bygger på tidigare vindvalprojekt
I ett tidigare vindvalprojekt, Partikelrörelser i vatten vid ett 
vindkraftverk. Akustisk störning på fisk, utvecklades en sensor som 
kan mäta partikelacceleration. Partikelacceleration och ljudtryck är 
de två komponenterna som akustiskt ljud består av. För att bestämma 
vilken ljudnivå en fisk reagerar för måste därför både ljudtryck och 
partikelacceleration mätas samtidigt. Detta för att fisken registrerar 
de två komponenterna med olika organ. I det här projektet använder 
sig forskarna av sensorn från det tidigare projektet. Det kommer att 
komplettera studien så att forskarna kan få fram ett mera fullständigt 
resultat om ljudets effekt på fisk.

Projekt: Påverkan av pålningsljud på fiskbeteende. 

Projektledare: Peter Sigray, Meteorologiska institutionen, 
Stockholms universitet och FOI. Kontaktperson: Mathias H 
Andersson, Zoologiska institutionen, Stockholms universitet. 

Rapportering: 2011
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Den sammanlagda ljudbilden 
studeras vid Lillgrund vindpark
Havsbaserade vindkraftverk avger ljud som bidrar till den 
redan befintliga ljudnivån i ett havsområde, så som våg
ljud, båttrafik och biologiska ljud. Hur dessa ljud tillsam
mans påverkar fiskar studeras.

Forskarna mäter ljud i Lillgrunds vindkraftpark och gör en analys 
mellan fiskförekomst och ljudnivå. De mäter också ljud från båtar 
vilket kan ställa vindkraftsparkens ljudbidrag i relation till andra 
ljudkällor i havet. Projektet bedrivs i samarbete med Fiskeriverket.

Miljöverktyg
Studien av ljudbildens beroende av andra ljudkällor kommer att 
bidra till ett miljöverktyg som kan användas vid kontroller och 
miljökonsekvensbeskrivningar vid vindkraftsetableringar.

Utvecklar tidigare forskningsresultat
Ett tidigare vindvalprojekt, Partikelrörelser uppmätta vid ett 
vindkraftverk. Akustisk störning på fisk, visar att det endast är nära 
vindkraftverken som höga nivåer av partikelacceleration genereras. 
I det här projektet mäter forskarna ljudtryck på längre avstånd 
från ett kraftverk samt ljudbilden för hela parken för att beräkna 
påverkan av ljud från en vindkraftspark relaterat till omgivningen.

Projekt: Akustisk störning på marint liv i anslutning 
till vindkraft – en fortsättning på Lillgrund. 

Projektledare: Peter Sigray, Meteorologiska institutionen, 
Stockholms universitet och FOI. Kontaktperson: Mathias H 
Andersson, Zoologiska institutionen, Stockholms universitet.

Rapportering: 2011.

Vilka ekosystemeffekter bidrar 
vindkraftverkens fundament till?
På havsbaserade vindkraftverks fundament bildas konst
gjorda rev som består av djur och växter. Ett nystartat 
projekt ska ta reda på mer om det marina livet vid dessa 
konstruktioner.

Tidigare studier om reveffekter och påväxt på fundament visar 
att blåmusslor och havstulpaner breder ut sig runt fundamenten, 
medan täckningsgraden för alger är relativt låg. Påväxt av 
ryggradslösa djur och alger skulle antingen kunna gynnas eller 
minimeras beroende på hur fundamenten utformas. I teorin 
kan man genom havsbaserade vindkraftsparker kunna skapa 
områden med biologiskt produktiva rev, som är skyddade från 
skadlig bottentrålning. Det skulle också ge möjlighet att gynna 
förekomsten av särskilt skyddsvärda eller kommersiellt viktiga 
arter.

Mer kunskap behövs
Djur och växter på fundamenten reagerar olika beroende på vilken 
konstruktion fundamenten har och i vilken miljö de står. Därför 
är det vanskligt att överföra slutsatser om en art eller grupp i 
ett geografiskt område till ett annat. Det finns få studier om 
konstgjorda rev i nordeuropeiska vatten och ännu färre där man 
har tittat på olika typer av konstgjorda rev.

Projektet ska leda till bättre kunskap om de ekosystemeffekter 
som vindkraftverkens fundament bidrar till eller har möjlighet att 
bidra till. Det ska också ta fram en vägledning för hur kunskap 
från ett marint område kan överföras till ett annat.

Projektets: Havsbaserad vindkraft – ekologiska risker 
och möjligheter. 

Projektledare: Torleif Malm. 

Rapportering: 2011
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Hur påverkas fåglar  
och fladdermöss  
av vindkraft?    
Risken för att flyttande små och sjöfåglar ska kol
lidera med vindkraftverk är liten. Fladdermöss jagar 
insekter till havs, men bara när vindarna är svaga.  
Det är ett par resultat från Vindvals forskning som är 
till nytta för den fortsatta forskningen. Allt fler vind
kraftverk byggs på land och Vindval studerar därför 
också hur skogens fåglar påverkas av etableringarna.
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Nu vet vi mer om vindkraftens 
påverkan på fåglar och fladdermöss

Vindvals forskning om fåglar och fladdermöss 
har hittills gett ny kunskap om hur väl fåglar ser 
vindkraftverk, hur nattflyttande fåglar beter sig 
över öppet hav samt om fladdermusförekomsten 
i kustnära havsområden. Forskningen så här 
långt har däremot inte gett särskilt mycket ny 
kunskap om hur dessa djurgrupper generellt  
påverkas av vindkraft.

Den nya kunskapen är mycket användbar för att bedöma 
den eventuella påverkan som vindkraft kan ha på dessa 
djur i de här miljöerna. Mer generella bedömningar och 
sammanställningar på området görs i ett syntesarbete där 
vi även tittar på internationell forskning. Den här texten be
skriver vad studierna inom Vindval hittills kommit fram till.

Hur ser fåglar vindkraftverk?
Huvudsyftet med projektet Vindkraftverks synlighet för fåglar 
1 var att ta reda på om vindkraftverk syns bättre eller sämre 
för fåglar jämfört med människor. Fåglar har ett mer utveck
lat färgseende än vad människor har. Man skulle kunna säga 
att fåglar kan se betydligt fler färger än vad vi kan. 

Färgkontrasten mellan vindkraftverk och omgivande 
bakgrund (himmel och hav) mättes med telespektrofotome
tri på olika platser längs södra Sveriges kuster (Kalmarsund 
samt i Öresund). Mätningarna gjordes vid olika tidpunkter 
på dagen under de perioder vår och höst då ett stort antal 
flyttande fåglar passerar dessa områden. Mätningsresul
taten kombinerades sedan med kända känsligheter hos 
fåglars och människors ögon i en synfysiologisk modell för 

att beräkna hur lätt fåglar respektive människor har för att 
uppfatta vindkraftverken.

Resultaten visade att fåglar sannolikt har mycket lättare 
att se vindkraftverk än vad människor har. Störst skillnad 
i synbarhet hittades på korta avstånd men slutsatsen var 
alltid till fördel för fåglarna oavsett tid på dygnet eller av
stånd. Vidare visade analyserna att den färgsättning som 
vindkraftverk i allmänhet redan har idag sannolikt är den 
bästa som kan tänkas för att både möta estetiska krav från 
människor och för att minimera kollisionsrisken mellan 
fåglar och vindkraftverk. 

Det förefaller med andra ord inte vara något större pro
blem för fåglar att se vindkraftverk med den färgsättning 
dessa har idag under normala förhållanden under dygnets 
ljusa timmar. Detta stämmer också väl med iakttagelser 
om att huvuddelen av alla fåglar undviker vindkraftverk och 
förändrar sin flygriktning på långt håll från dessa konstruk
tioner.

Nattflyttande fåglar 
Under åren 2006–2008 har flyttande fåglars rörelser kring 
vindkraftparken vid Utgrunden, Kalmarsund följts med 
radar inom projektet Nattflyttande fåglar i Kalmarsund 2. 
Syftet var att ta reda på hur olika sorters flyttande fåglar 
beter sig under flyttning över öppet hav, vid olika tidpunkter 
på dygnet och vid nedsatt sikt.

Radartekniken ger möjligheter till att följa flyttande 
fåglars flygvägar och flyghöjder i ett givet område. Hur 
stort område man kan täcka beror på utrustningen samt 
på fåglarnas storlek. I den här studien användes konven
tionell fartygsradar vilket innebär att alla typer av fåglar 

1. Ödeen, A. & Håstad, O. 2007. Havsbaserad vindenergi ur ett fågelperspektiv – 
kraftverkens synlighet för fågelögat. Naturvårdsverkets rapport 5764 från Vindval.

2. Pettersson, J. 2009. Små och sjöfåglars nattflyttning vid Utgrundens havsbaserade 
vindkraftverkspark – en studie med två lokalradar anläggningar i södra Kalmarsund. 
Rapporten utkommer 2010.
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kan följas med den aktuella utrustningen, både stora och 
små, men att småfåglar endast kan följas på ett kortare 
avstånd.

Totalt har data om närmare 15 000 småfågel och 1 400 
sjöfågelrörelser under natten insamlats. Mätningarna visar 
att hos sjöfåglarna flyger upp till 90 procent av flockarna på 
en sådan höjd att de riskerar att stöta på vindkraftverken. 
Tidigare studier har visat att huvuddelen av sjöfåglarna 
väjer för vindkraftverk under dagtid. Samma beteende kon
staterades nu även på natten. Enda skillnaden var att sjö
fåglarna väjer på ett kortare avstånd, 500–600 m på natten 
jämfört med 1–3 km håll på dagen. Sjöfåglarna väjde även 
för vindkraftverken vid nedsatt sikt, troligen beroende på att 
förekommande dimbankar höll sig på mycket låg höjd och 
att sjöfåglarna flög över den låga dimman och därmed hade 
möjlighet att se uppstickande vindkraftverk. 

Fåglar och vindkraftverk i fjällen
Vid Storrun i Jämtland har noggranna inventeringar och 
studier av fågelfaunan i fjällmiljö genomförts 2003–2008 
inom projektet Fåglar och vindkraftverk i fjällmiljö 3, inför 
byggandet av den första större svenska vindkraftparken, 12 
verk, i fjällmiljö. Parken byggdes under 2009 och insam
lade fågeldata utgör därmed ett utmärkt bakgrundmaterial 
för fortsatta studier av eventuella effekter på fågelfaunan. 
I dagsläget är det dock endast observationer av flyttande 
fåglar samt de följningar av unga kungsörnar som gjorts 
med hjälp av satellitradiosändare som på något vis kan 
anses ha gett ny kunskap om hur fåglar kan påverkas av 
vindkraftverk.

Följningarna av kungsörn visar att de unga örnarna hål
ler sig kvar i födelseområdet fram till oktobernovember 
under födelseåret. Sedan flyttar de iväg, ofta långa sträckor, 
men återvänder påföljande vår och spenderar kommande 
somrar kringflackande över stora områden i anslutning till 
födelseplatsen. Slutsatsen av dessa resultat blir att man 
utgående från var det finns kungsörnshäckningar kan göra 
en viss form av bedömningar om var risken för kollisioner är 
som störst. Mycket ytterligare kunskap behövs dock för att 
bedöma riskerna på något mer exakt sätt. 

Fåglar har sannolikt mycket lättare att se 

vindkraftverk än vad människor har

Tidigare studier har visat att huvuddelen 

av sjöfåglarna väjer för vindkraftverk under 

dagtid. Samma beteende konstaterades  

nu även på natten

3. Falkdalen, U., Falkdalen Lindahl, L. & Nygård, T. 2009. Vindparkers påverkan på fågel
faunan i fjällområden – FJAFA. Fågelundersökningar vid Storruns vindkraftanläggning, 
Jämtland. Resultat från förundersökningar 20032008. Rapporten utkommer 2010.

4. Ahlén, I., Bach, L., Baagøe, H. J. & Pettersson, J. 2007. Fladdermöss och havsbase
rade vindkraftverk studerade i södra Skandinavien. Naturvårdsverkets rapport 5748 
från Vindval.

Småfåglarna flög i regel på högre höjder och endast en 
mindre andel, upp till 22 procent, flög så lågt att de riske
rade att stöta på vindkraftverken. Viss skillnad fanns mellan 
förnatt och efternatt på så vis att småfåglarna flög högre 
under förnatten än under efternatten. Det fanns också en 
viss skillnad mellan vår och höst med i allmänhet högre 
flyghöjder under våren. Småfåglarnas flyghöjder var allmänt 
sett högre i samband med nedsatt sikt, troligen på grund av 
att de undvek att flyga i lågt liggande dimma. Inga studier 
av hur småfåglar reagerade på vindkraftverken kunde tyvärr 
göras. 

De framtagna resultaten kan användas för att göra be
dömningar av hur stor andel av de flyttande fåglarna som 
kan tänkas påverkas av en havsbaserad vindkraftpark i ett 
givet område. 

Observationer av flyttande fåglar över området under 
dagtid visar att det i allmänhet är ganska få fåglar som rör 
sig över området. Uppskattningar av flyghöjder visar att 
cirka en femtedel av alla fåglar flyger på sådana höjder så 
att de riskerar att stöta på kraftverken. Högre andelar, upp 
mot 50 procent, uppvisas av större fåglar såsom kråkfåglar, 
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vadare och rovfåglar vilket skulle kunna innebära att kol
lisionsriskerna är högre för dessa grupper.

Fortsatta studier på platsen kommer att kunna ge myck
et intressant ny information om hur fåglar i fjällmiljö kan 
påverkas av vindkraft.

Fladdermöss och vindkraftverk till havs
Under åren 2005 och 2006 studerades fladdermöss i pro
jektet Fladdermöss och havsbaserade vindkraftverk 4 vid de 
befintliga vindkraftparkerna Utgrunden och Yttre Stengrund 
i Kalmarsund samt vid en då kommande vindkraftpark i 
Öresund, Lillgrund. Studier av fladdermusförekomst och 
rörelser i angränsande delar på land har också genomförts. 

Förekomst och rörelser hos fladdermöss i ovan nämnda 
områden genomfördes med hjälp av ultraljudsdetektorer, 
starka strålkastare, ibland värmekamera och även radar. 
Sammantaget fann man att det rörde sig betydligt fler flad
dermöss, av både flyttande och stationära arter, ute över det 
öppna havet än vad som tidigare varit känt. Detta innebär 
att kollisionsriskerna för fladdermöss vid havsbaserade 
vindkraftverk troligen är högre än vad man tidigare antagit. 
Fladdermössen rörde sig alltid ute över havet i ganska låga 
vindstyrkor, mestadels när det blåste mindre än fem m/s. 
Alla noterade arter sågs födosöka ute över havet och flyg
höjderna varierade efter insektstillgång, från mycket nära 
vattenytan till höjder som sammanfaller med vindkraftverks 
högsta höjder. Observationerna visade att det inte fanns 
några tecken på att fladdermössen undvek vindkraftverken, 
istället sågs de ofta jaga precis i närområdet och jakter 
mycket nära kraftverkens rotorblad noterades även. 

Parallellt med fladdermusstudierna noterades även att 
de vid många tillfällen rörde sig stora mängder av insekter 
ute till havs, mestadels fjädermyggor men även många an
dra typer. Troligen är det denna rika födotillgång som lockar 
fladdermössen att regelbundet röra sig över havet på ett 
tidigare okänt sätt.

Resultaten visar att även ute till havs är fladdermus
rörelser något som bör beaktas vid planering av vindkraft, 
särskilt i områden där man har kunskap om att stora mäng
der fladdermöss finns i angränsande delar på land eller där 
de flyttar förbi. Det faktum att det verkar vara rik tillgång 
på insekter som utgör anledningen till att fladdermössen 
spenderar tid till havs leder till att man kan fundera på om 
det finns några möjligheter att reducera insektstillgången i 
anslutning till vindkraftverk. Mer genomförbart torde dock 
vara att ha en beredskap för att kunna stänga av vindkraft
verk i fladdermustäta områden vid låga vindstyrkor. Sådana 
åtgärder borde vara ett sätt att drastiskt minska kollisions
risken samtidigt som kostnaden i form av produktionsbort
fall borde vara låg.

Ute till havs är fladdermusrörelser något 

som bör beaktas vid planering av vindkraft

martin green
forskare 

biologiinstitutionen,  
zoologiska avdelningen,  

lunds universitet 
martin.green@zooekol.lu.se
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Vindkraftverk  
– jaktmarker  
för fladdermöss

”Utgå inte från ett allmänt antagande som ”vi tror 

inte att det finns fladdermöss här” utan undersök 

ordentligt. Det går oftast att anpassa verkens 

placering så att de ger minsta möjliga påverkan  

på fladdermössen”

I Sverige finns duktiga fladdermuskännare som kan inventera 
områden som är aktuella för vindkraftsetableringar – använd dem, 
uppmanar Marie Nedinge, Naturvårdsverket. 

Varför jagar fladdermöss vid vindkraftverk?
–  Vindkraftverken drar till sig insekter, precis som alla andra 
byggnadskonstruktioner. Dessutom bidrar vägbyggen vid vind
kraftsetableringar till insektssamlingar, eftersom man gräver upp 
marken. De blir också nya jaktmarker för fladdermöss. Det är helt 
enkelt så att där insekter finns, där finns ofta också fladdermöss.

Flyger fladdermöss in i vindkraftverk?
–  Eftersom de jagar insekter vid vindkraftverken finns det natur
ligtvis risk för att de krockar med rotorbladen. Men vi vet, bland 
annat genom Ingemar Ahléns forskning, att de ogärna jagar när 
det blåser mer än cirka 5 m/s. Sätter man igång rotorbladen först 
när det blåser mer än 5 m/s är risken mindre för att fladdermös
sen skadas av dem. 

intervju med

marie nedinge
naturvårdsverket

Marie Nedinge är handläggare  
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Vet man tillräckligt om fladdermöss  
och vindkraftverk?
–  Vi vet en hel del och kunskapen behöver komma ut, både 
om hur fladdermöss påverkas av vindkraftverk, men också 
om hur viktigt det här djuret är för miljön. En fråga som det 
behövs mer forskning om är hur fladdermöss påverkas av 
förändringar av lufttryck intill rotorbladen.

Hur hanterar man skyddet av  
fladdermöss internationellt?
– Inom Europa finns en konvention för skydd av fladder
möss, EUROBATS. Jag har varit Sveriges och Naturvårdsver
kets representant i konventionens samarbetsorgan, sedan 
vi skrev under konventionen 1994. Konventionen bedriver 
ingen egen forskning utan arbetar för att sprida kunskap och 
uppmuntrar samarbete mellan länderna.

Vilka konkreta stöd kan EUROBATS ge?
–  I Sverige har Naturvårdsverket tagit fram ett handlings
program för fladdermöss som ska vara till hjälp för bland 
annat länsstyrelserna.

Har du några råd till projektörer?
–  Titta på fladdermussituationen i området innan ni 
bestämmer platsen för kraftverken. Om man vet var flad
dermössen finns går det oftast att anpassa placeringen av 
verken så att de inte ställs i till exempel flyttstråk. Gå inte 
på något allmänt antagande som ”vi tror inte att det finns 
fladdermöss här”, utan undersök ordentligt. Låt en fladder
muskunnig person inventera området. Räkna med att det 
kan ta ett år eftersom inventeringen måste göras under hela 
sommarsäsongen. Var alltså ute i god tid.

FAKTA I KORTHET

Fladdermusen är ett däggdjur. I Sverige finns 18 arter, 
vilket motsvarar 25 procent av landets däggdjursarter. 
Fladdermöss finns i hela landet, fler längre söderut där 
klimatet är varmare.

Fladdermöss äter insekter, och fjädermyggor utgör ofta 
basfödan. Den jagar främst på nätterna, på dagarna vilar 
de på skyddade platser, till exempel i husväggar, under 
tak, på vindar och i håligheter i trädstammar. Under 
vintern går de i dvala.

Fladdermusen kan leva upp till 20 år beroende på art. 
Honan föder 12 ungar per år. Ungarna diar några veckor, 
därefter är de tillräckligt utvecklade för att lära sig flyga 
och jaga. Fladdermusen är fridlyst (liksom alla landets 
däggdjur).

Om man vet var fladdermössen finns går det 

oftast att anpassa placeringen av verken så 

att de inte ställs i till exempel flyttstråk
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Se fågelskyddet  
i ett sammanhang

”Det är viktigt att diskutera fågelskyddet  

i relation till naturvärden och energifrågan  

i stort.” 

Vilka frågor är viktigast för SOF?
– För oss i SOF är fågelskyddet den absolut viktigaste frågan. 
Samtidigt behöver vi klara ut grunderna för andra relaterade argu
ment som till exempel naturupplevelser. Ibland sker en samman
blandning och fågelskydd används som argument mot vindkraft, 
när det i själva verket är naturupplevelser man vill skydda. Det är 
synd, men jag kan förstå det, naturupplevelser är subjektiva, så 
frågan är svår att hantera. 

Men det är viktigt att vi inom SOF breddar diskussionerna till 
att handla om fågelskyddet i relation naturvärden och energifrågan 
i stort.

Hur ställer sig SOF till vindkraft?
– SOF är i grunden för vindkraft och motsätter sig inte en snabb 
och expansiv utbyggnad under förutsättning att natur och fågel
skyddet efterlevs. Vi är en lobbyorganisation som har kontakter 
med politiker och beslutsfattare och det är viktigt att våra bud
skap baseras på kunskap.

Vad oroar sig ornitologerna för  
när det handlar om vindkraft?
– Risken för att populationerna ska minska. Vi driver åsikten om 
att man inte ska bygga vindkraftverk i områden med värdefull 
natur och där det finns känsliga fåglar. En del oroar sig också 
för kollisionsrisken. Men här vet vi att det generellt inte är något 
större problem, det går i många fall att anpassa etableringarna så 
att påverkan på fåglarna minimeras. Det handlar mycket om att 
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välja ”rätt” områden, det vill säga att undvika högriskom
råden, och att ta till sig resultat av den ganska omfattande 
fågelforskningen som faktiskt finns.

Var kan man hitta fakta om hur  
fåglar påverkas av vindkraft?
– Jag hoppas mycket på resultaten från syntesarbetet inom 
Vindval där jag sitter med i expertpanelen. Där utgår vi från 
studier som gjorts både i Sverige, till exempel inom Vindval 
och i andra länder. En del generella slutsatser kommer vi att 
kunna dra och vi kommer att sprida resultaten på olika sätt. 
Dessutom kommer vi att presentera en lång referenslista.

Vad är lättast att ge generella  
uttalanden om?
– Det är svårt att vara generell, varje plats är unik. Vissa 
saker kan man generalisera mer än andra och lättast att är 
nog kollisionsrisken. Fågelkollisioner är i medeltal 12 per 
vindkraftverk och år globalt sett. I enstaka fall kan dock 
kollisionerna vara betydligt flera. Men trots de generella 
slutsatserna måste varje plats som är aktuell för vindkraft 
undersökas och bedömas.

varför inte koncentrera vindkraftverken till färre och större 
parker. Det är bra både ur fågel och naturvärdesperspektiv.

Vet vi tillräckligt om vindkraftens  
påverkan på fåglar?
– Vi vet ganska mycket, men tyvärr är det först när den 
storskaliga utbyggnaden av vindkraft som planeras är ge
nomförd som vi med större säkerhet vet hur omfattande 
påverkan är.

Har du några råd till projektörer?
– De bör ha en god dialog med ornitologiska föreningar och 
andra naturorganisationer innan de bestämmer sig för ett 
område. SOF anser att man inte ska bygga vindkraftverk i 
naturskyddade områden eller andra områden med höga na
turvärden, en princip som vi tycker att projektörer ska följa.

Var ska man bygga vindkraftverk  
för att minimera påverkan på fåglar?
– Jag tycker att man ska bygga nära där vi bor, där finns det 
redan en utvecklad infrastruktur med byggnader och vägar. 
Man kan också välja att bygga där det finns produktions
skog. Men framför allt borde man satsa på vindkraftverk till 
havs på djupa vatten där de, jämfört med grunda områden, 
inte konkurrerar om viktiga födoområden med sjöfåglar. Och 

Det handlar mycket om att välja ”rätt” 

områden, det vill säga att undvika högrisk

områden och att ta till sig av den rätt om

fattande fågelforskningen som faktiskt finns
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Hur klarar kungsörnen 
vindkraftutbyggnaden i norr?
Projektet tar fram ny kunskap om vilka effekter utbyggnad  
av vindkraft i Sveriges norra skogsområden har på kungs
örnens habitat och landskapsanvändning, samt deras närvaro 
och reproduktiva framgång.

Kungsörn är en sällsynt fågel som och känslig för förändringar. Arten 
skyddas i Europa enligt EU:s fågeldirektiv. I Sverige finns för närvarande 
cirka 500 par, men långt ifrån alla av dessa häckar årligen. Huvuddelen 
av kungsörnsbeståndet finns i Norrland och en betydande del av fåglarna 
häckar i skogslandskapet.

Tre viktiga påverkansfaktorer
Effekter av vindkraftsutbyggnad på kungsörnar består av tre huvudsak
liga faktorer: kollisionsrisk, störningsrisk, och biotopförlust. Studier som 
undersöker förändringar i biotopanvändning och reproduktiv förmåga 
hos kungsörn eller andra rovfåglar vid vindkraftsetablering är sällsynta, 
och någon större undersökning på kungsörn inom Skandinaviens boreala 
miljö (den tempererade zonen på norra halvklotet) har inte gjorts.

Projektets inriktning
Projektets målsättning är att ta fram bättre kunskap om hur kungsörnens 
biotop och landskapsutnyttjande och häckningsframgång påverkas av 
vindkraftsexploatering. Studier genomförs i örnrevir före och efter vind
kraftsexploatering, och jämförs med referensområden som består av 
kontrollrevir där ingen exploatering sker. Resultaten kan ge vägledning 
till hur vindkraftsutbyggnad kan genomföras med hänsyn till kungsörnen 
och utan att hota den biologiska mångfalden.

Projektet: Effekter av vindkraftsetablering på kungsörnens biotopval 
och häckningsframgång. 

Projektledare: Tim Hipkiss, SLU. 

Rapportering: 2013

Nystartade projekt 
om vindkraftens 
påverkan på fåglar
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Vindkraftverken är på plats  
– hur påverkas fåglarna?
Erfarenheterna av hur vindkraftsparker påverkar fågel
faunan i fjällvärlden är begränsad. Inför byggandet av 
flera vindkraftverk vid Storrun i Jämtland startades ett 
forskningsprojekt som kartlade fågelfaunan i området. 
Projektet fortsätter att studera hur fåglar påverkas av  
den nu etablerade vindkraftparken.

Förstudie och effektstudie
Forskarna studerar flera fågelarter, men fokuserar på de arter som 
bedöms vara särskilt känsliga för påverkan av vindkraftsanläggning
ar. Exempel på sådana arter är hönsfåglar (orre, ripa och tjäder), 
jaktfalk, kungsörn och myrfåglar. 

Häckningssäsongen särskilt viktig
Projektet kommer att titta på hur vindkraftsparken påverkar fågel
livet under olika säsonger, framför allt häckningssäsongen och i 
viss utsträckning även vårens och höstens flyttperioder. Genom 
studierna ska man kunna bedöma kollisionsrisker, påverkan på 
antalet arter och individer inom arterna samt på fåglarnas utbred
ningsmönster.

Det är den första studien av hur fåglar i fjällmiljöer påverkas 
av vindkraft som görs i den här omfattningen. Förhoppningen är 
att resultaten från forskningen ska underlätta planeringen av vind
kraftsparker i norra Sverige.

Projekt: Vindkraftens påverkan på fågelfaunan i fjällområden 
– effektstudier. 

Projektledare: Ulla Falkdalen

Rapportering: 2012.

Hur påverkas skogens  
fåglar av vindkraftverk? 
Sverige planerar att förlägga en stor del av de storska
liga vindkraftsetableringarna till skogs och fjällområden 
och vi behöver mer kunskap om hur djurlivet i dessa 
miljöer påverkas. Här är vindkraftens effekter på fåglar  
i skogen ett angeläget forskningsområde. 

Forskarna studerar hur fåglar påverkas av vindkraftsetableringar 
vid några av de första vindkraftsparker som byggs i skogsmiljö. 
Platserna som studeras representerar olika typer av skogsmiljöer 
och målsättningen är att ta fram generell kunskap som kan använ
das inför beslut vid kommande vindkraftsetableringar i skog.

Frågor som forskarna söker svar på
Forskarna försöker svara på frågor som: Påverkas fågelfaunan av 
att man bygger vindkraftverk i skogsmiljö? Förändras antalet par 
och/eller arter i vindkraftverkens närhet? Finns det skillnader mel
lan olika arter i hur de reagerar på vindkraftsetablering? Finns det 
skillnader mellan olika typer av skog när det gäller hur fågelanta
len/artsammansättningen påverkas? Vilken effekt har anläggning 
av tillfartsvägar, ökad mänskig närvaro i aktuella områden? Hur 
påverkas häckning av vindkraftsetablering (särskilt skogshöns, 
tjäder, orre och ripa) av vindkraftsetablering?

Projekt: Fåglar och vindkraft i skogsmiljö. 

Projektledare: Martin Green, Lunds universitet. 

Rapportering: 2012.
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Hur påverkas renar 
av vindkraft?
Utbyggnad av vindkraft i norr pågår och här  
påverkas bland annat rennäringsområden. Inom 
Vindval pågår ett projekt om hur renar använder 
sig av områden där vindkraft planeras och hur  
de påverkas under och efter etableringen.
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Vad händer med renen 
när vindkraftverken tar 
plats på betesmarkerna?

”Renägarna talar ofta om ”betesro” och de  

är oroliga för att renarna inte ska få tillräckligt  

med mat när vindkraftverk placeras på deras 

betesmarker”

Det är Anna Skarins erfarenhet av studier på ren och vindkraft.  
I norra Sverige finns omkring 250 000 renar. De är alla tamrenar 
och omfattas av rennäringen som nu oroar sig för utbyggnaden av 
vindkraft i Norrland. I Malå kommun ska Skellefteå Kraft bygga 
18 vindkraftverk sommaren 2010. För att ta reda på hur vindkraft 
och rennäring på bästa sätt ska kunna fungera tillsammans stu
derar nu Anna Skarin renarna i området. Det är den första studien 
som görs på renar i skogsområdet.

Vad kan du säga om området du gör studien i?
– Det är ett skogsområde och vindkraftparkerna kommer att sättas 
upp på bergen Jokkmokksliden och Storliden. Hit kommer renar 
på våren och sommaren för att beta och föda sina kalvar. 

Vad finns det idag som kan oroa renarna?
– Det finns vägar till en numera nedlagd gruva, så här finns en del 
trafik. Det finns ingen stationär varg i området –  någon enstaka 
kan förekomma, men det finns både lo och björn. Under våren 
och sommaren är björnen det största hotet. Det vore intressant att 
studera hur de olika störningskällorna i området – inte bara vind
kraftverken – påverkar ren, och på så sätt få en helhetsbild.

Är renar känsliga för förändringar?
– I Sverige finns bara tama renar. De är framavlade för att vara 
lätta att hantera i renskötseln. Så trots att de är flyktdjur är de 
lugnare än sina vilda släktingar vildren i Norge och caribou i Nord

intervju med
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forskare vid enheten för renskötsel, 
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tyg för konsekvensbedömningar vid 
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läggningar – effekter på tamren”.
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amerika och de är förmodligen ganska stresståliga. Trots 
detta kan stora förändringar i deras livsmiljö leda till att 
de inte får ro att äta ordentligt och i värsta fall att dräktiga 
renar kastar kalvarna. 

Vad är rennäringen orolig för?
– Det är lite olika beroende på vilket område man talar om, 
men samtliga värnar om betesmarkerna. Intrång i dessa kan 
göra att renarna inte får i sig tillräckligt med mat och det 
påverkar naturligtvis lönsamheten för rennäringen.

Hur lägger du upp arbetet med renprojektet?
– Jag inventerar hur många renar det finns i området och 
studerar rörelsemönstret hos ett antal renar som försetts 
med GPShalsband. Inventeringarna och GPSavläsningarna 
gör jag före, under och efter byggnationen av vindkraftver
ken. Det här kommer att ge en generell bild av hur renarna 
påverkas av vindkraftsetableringen. 

Hur kan resultatet från din forskning 
användas?
– Studien ska resultera i ett verktyg som kan användas vid 
planering inför etablering av vindkraft. Det har saknats ett 
bra verktyg för att se hur renar och därmed rennäringen 
påverkas av vindkraft. Med hjälp av resultaten kan man 
få en generell bild över hur ren påverkas i skogsområden, 
men man måste dessutom särskilt undersöka varje om
råde där vindkraft planeras för att se hur renen påverkas 
just där. Det här kommer att vara till stöd för framför allt 
vindkraftsprojektörer, men också för handläggare och ren
näringen. Jag vill gärna utveckla verktyget vidare till att 
även omfatta andra ingrepp i renområden, som till exem
pel gruvprojekt.

Finns det mycket forskning på renar  
och vindkraftverk?
– Nej, inte i Sverige, det här projektet är det första som görs 
på renar. I Norge har det under några år forskats om renar 
och vindkraft i fjällmiljö i projektet VindRein. Vårt forsk
ningsprojekt är tänkt att komplettera VindRein genom att vi 
gör studier i skogsområdet. 

I Nordamerika har man studerat bland annat ”elk”, ett 
vildlevande hjortdjur. Den studien visade att djuren drog sig 
undan under en tid, men kom senare tillbaka till området.

Kan man använda sig av resultaten från 
renstudier på andra stora däggdjur?
– Det skulle i så fall vara andra hjortdjur som rådjur och älg 
och naturligtvis vildren och caribou. Men det är inte självklart 
att de reagerar likadant eftersom renar lever i flock vilket 
påverkar deras beteende och sedan är de också framavlade 
för att vara lugnare och mer lätthanterliga än deras vilda släk
tingar. De är förmodligen mer stresståliga än vilda djur.

FAKTA I KORTHET

Jokkmokksliden

Projektet omfattar tio vindkraftverk med en maxhöjd 
på 150 meter. Preliminär effekt är 2024 MW, med en 
beräknad årsproduktion på 65 GWh. Byggstart är planerad 
till 2010, med driftstart 2011. En årsproduktion om 65 
GWh motsvarar el till 2600 eluppvärmda villor. 

Storliden

Projektet omfattar åtta vindkraftverk med en maxhöjd på 
150 meter. Preliminär maximal effekt är 25 MW, med en 
beräknad årsproduktion på 52 GWh. Byggstart är planerad 
till 2010, med driftstart 2011. En årsproduktion om 52 
GWh motsvarar el till 2100 eluppvärmda villor.

Källa: Skellefteå Kraft
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Nytt projekt om 
vindkraft och renar 

Vindkraftverk och renar  
på samma ställe – går det?
En omfattande utbyggnad av vindkraft planeras i ren
näringsområden i norra Sverige. I det här projektet studerar 
man hur renar använder sig av områden där vindkraftverk 
planeras och om de påverkas av vindkraftverken.

Projektet utvecklar en modell för renens livsmiljö (habitatmodell).  
Den ska användas för att förutsäga och värdera renbetesområden  
som är aktuella för vindkraftutbyggnad i skogslandskapet.

GISbaserat planeringsverktyg
Projektet tar fram ett GISbaserat planeringsverktyg (GIS är ett 
geografiskt informationssystem, som i det här fallet används för att 
samla in, lagra, analysera och presentera lägesbunden information). 
Verktyget ska underlätta bedömningen av vindkraftens effekter på 
renbetesmarker. Därmed underlättas planeringen för att tillvarata 
markområden för såväl rennäring som vindkraft på bästa sätt.

Kompletterar norsk forskning
I Norge pågår sedan 2005 ett forskningsprojekt om vindkraft och ren, 
VindRein. I VindRein har man framför allt studerat renens beteende 
i förhållande till vindkraftparker i fjällmiljö. Vindvals projekt är också 
inriktat på renens beteende i förhållande till vindkraftsparker, men 
kompletterar VindRein med studier i skogslandskap. Tillsammans 
kommer projekten att ge en god vetenskaplig kunskapsbas om 
vindkraftens effekter på renars markanvändning. 

Projekt: Planeringsverktyg för konsekvesbedömningar vid 
etablering av storskaliga vindkraftanläggningar – effekter  
på tamren

Projektledare: Anna Skarin, Sveriges lantbruksuniversitet.

Rapportering: 2012.
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Sverige planerar  
för mer vindkraft

EU har som mål att medlemsländerna år 2020 ska klara 
av att få 20 procent av energibehovet täckt genom för
nybara energikällor. För att nå det har Sveriges riksdag 
beslutat om ett planeringsmål för vindkraft: Från och 
med år 2020 ska vindkraft leverera 30 TWh per år.  
Av dessa beräknas 20 TWh produceras av vindkraft
verk på land och 10 TWh av vindkraftverk i havet.

Idag finns det cirka 1200 vindkraftverk som till
sammans ger ungefär 2 TWh. Planeringsmålet inne
bär att antalet vindkraftverk behöver öka till mellan 
3000 och 6000 vindkraftverk beroende på effekt.

Energimyndigheten har regeringens uppdrag att 
främja utbyggnad av vindkraft för att Sverige på 
lång sikt ska basera hela sin energiförsörjning på 
förnybar energi. En del i det arbetet är att stödja 
vindkraftsforskning, till exempel den som bedrivs 
inom Vindval.

Vindkraftprojekt som är 
avslutade eller pågår  
januari 2010

2. Dragaliden, 
10 verk, 20 MW

3. Bondön, 
14 verk, 35 MW

5. Bliekevare, 
18 verk, 36 MW 

6. Hörneå Vindpark, 
11 verk, 22 MW 

7. Storrun, 
12 verk, 30 MW

8. Havsnäs, 
48 verk, 95,4 MW

9. Hedbodberget 1, 
9 verk, 18 MW10. Säliträdberget, 

8 verk, 16 MW 

11. Fjällberget/Saxberget,
17 verk, 34 MW

12. Gässlingegrund, 
10 verk, 30 MW

14. Oxhult, 
12 verk, 24 MW

15. Lillgrund, 
48 verk, 110 MW

16. Hud, 
6 verk, 15 MW 

19. Rödbergsfjället, 
8 verk, 16 MW

20. Håcksta, 
5 verk, 10 MW

21. Hornberget, 
5 verk, 10 MW 

22. Silkomhöjden, 
6 verk, 12 MW

23. Sotared, 
5 verk, 10 MW

24. Högberget, 
5 verk, 10 MW

25. Råbelöf, 
5 verk, 10MW

27.Utgrunden 1, 
7 verk, 10 MW 

28. Yttre Stengrund, 
5 verk 10 MW 

29. Klinte vindpark, 
5 verk, 10 MW

31. Lundabukten, 
16 verk, 16 MW

34. Stora Istad, 
5 verk, 10 MW 

35. Granberget, 
6 verk, 12 MW

44. Lövstaviken, 
5 verk, 11,5 MW

45. Skarhult, 
8 verk, 10,4 MW

1. Uljabuouda,
10 verk, 30 MW 

4. Gabrielsberget,
20 verk, 40 MW 

13. Brattön 1-6, 
6 verk, 15 MW

17. Stentjärnåsen, 
5 verk, 10 MW

18. Rätan-Digerberget, 
5 verk, 10 MW

26. Brunsmo, 
5 verk, 13 MW

30. Stor-Rotliden, 
40 verk, 78 MW 

32. Töftedalsfjället,  
21 verk, 48 MW

33. Östra Herrestad, 
8 verk, 16 MW

36. Brahehus, 9 verk, 18 MW

37. Töftedalsfjället, 
10 verk, 21 MW

38. Kyrkberget, 
10 verk, 23 MW

39. Tavelberget, 
5 verk, 10 MW

40. Fröslida (Hylte), 
6 verk 15 MW

41. Källeberg,  
5 verk, 10 MW

42. Vettåsen/Finnbergen, 
8 verk, 16 MW

43. Gärdlösa, 
6 verk 12 MW

Elproduktionen är en av de främsta orsakerna 
till världens klimat och miljöproblem. Vår 
 framtida energiförsörjning möter därför en  
rad utmaningar. För att reducera utsläpp av  
kol  dioxid från energisektorn krävs sats ningar  
på alternativa energikällor.

Vindkraftprojekt > 10 MW i Sverige, januari 2010

 Med alla tillstånd/under byggnad

 Under byggnad

 Under byggnad/i drift

 I drift

Källa: Svensk Vindenergi
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Resultaten från Vindvals forskning ska kunna an
vändas som underlag för miljökonsekvensbeskriv
ningar och i planerings och tillståndsprocesser. 
Här följer en kort beskrivning av vad det är.

De lagar som reglerar plan och byggområdet är främst plan 
och bygglagen (1987:10), byggnadsverkslagen (1994:847) 
och miljöbalken (1998:808) samt tillhörande förordningar.

Regler för prövning av vindkraft
Från och med den 1 augusti 2009 gäller nya regler för pröv
ning av vindkraft. Reglerna har ändrats i miljöbalken och i 
plan och bygglagen. Syftet med ändringen är att underlätta 
utbyggnaden av vindkraft utan att minska kraven på en 
rättssäker och omsorgsfull prövning.

En så kallad kommunal vetorätt för alla miljöbalkstill
stånd för vindkraftverk har införts. Det innebär att kommu
nen ska tillstyrka den planerade vindkraftsexploateringen, 
annars kan tillstånd till vindkraftverk inte meddelas. Om 
kommunen är negativ bör den avge sin uppfattning redan 
under samrådsprocessen för tillståndsansökan.

Ett detaljplanekrav finns nu bara kvar för vindkraftverk 
som ska uppföras inom ett område där det råder stor efter
frågan på mark för byggnader eller andra anläggningar. 

Tillståndsgränsen enligt miljöbalken baseras numera på 
höjd och antal i stället för produktion. I förordningen fram
går också vad en anmälan ska innehålla och att kommu
nerna i lämplig omfattning ska samordna handläggningen 
av en anmälan tillsammans med tillhörande bygglovärende. 
(Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd (SFS 2009:863) och förordningen (1998:905) 
om miljökonsekvensbeskrivningar (SFS 2009:864)). Se 
faktarutan Miljöbalkens bestämmelser.

Vindkraftens planerings och 
tillståndsprocesser – vad är det?

Miljöbalkens bestämmelser

Enligt bilagan till Förordning (1998:899) om miljö
farlig verksamhet och hälsoskydd ändrades från och 
med 1 augusti 2009 nivåerna för anmälnings och 
tillståndsplikt på så sätt att:

Krav på tillstånd från länsstyrelsen gäller för: 
• två eller flera verk där vart och ett av verken, inklu

sive rotorblad, är högre än 150 meter, 
• sju eller flera verk där vart och ett, inklusive rotor

blad, är högre än 120 meter, och 
• varje tillkommande verk som tillsammans med redan 

uppförda verk innebär att man kommer upp till till
ståndsgränsen under a) eller b) eller varje verk som 
uppförs i en redan tillståndspliktig gruppstation.

Se 40.90 och 40.95 i bilagan.

Krav på anmälan till kommunen gäller för:
• vindkraftverk som är högre än 50 meter (inklusive 

rotorblad),
• två eller fler vindkraftverk som står tillsammans,
• varje tillkommande verk som står tillsammans med 

ett annat vindkraftverk.
Se 40.100 i bilagan.
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Regler för bygglov
Samtidigt har reglerna om bygglov ändrats i plan och 
bygglagen. (Lag om ändring i plan- och bygglagen, SFS 
2009:651). Ändringarna innebär att krav på bygglov för att 
uppföra vindkraftverk baseras på höjd, placering, montering 
och turbindiameter. Se faktarutan Plan och bygglagen.

Planering och planläggning 
Plan och bygglagen innehåller ett antal verktyg för plane
ring och byggande. Ett av de viktigaste är kommunens över
siktsplan, som ska redovisa hur kommunen tänker sig att 
använda mark och vattenområden inom kommunen. Den 
ska också visa hur bebyggelsen ska utvecklas och bevaras, 
hur riksintressen ska tillgodoses och miljökvalitetsnormer 
iakttas. Översiktsplanen är vägledande för andra planer och 
beslut, men den är inte rättsligt bindande.

Detaljplanen används när kommunen rättsligt vill slå fast 
hur bebyggelse ska utformas. Detaljplaner används både när 
nya områden ska byggas och när befintliga ska byggas om 
eller bevaras. Detaljplanens bestämmelser är bindande för 
de bygglov som sedan krävs för att uppföra byggnader. 

Miljöbalken och miljökonsekvensbeskrivning 
Det åligger projektören  den som planerar att bygga vind
kraftverk – att göra en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 
Syftet med en MKB är att identifiera och beskriva de direkta 
och indirekta effekter som en planerad verksamhet eller 
åtgärd kan medföra, dels på människor, djur, växter, mark, 
vatten, luft och den fysiska miljön i övrigt, dels på annan 
hushållning med material, råvaror och energi. Vidare är syf
tet att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på 
människors hälsa och miljön.  

Innehållet i en MKB får bestämmas med hänsyn till de 
verksamheter, åtgärder och geografiska områden som är 
berörda. En MKB kan från fall till fall ges en snävare eller 
vidare innebörd men den skall alltid inbegripa en redovis
ning av den inverkan en verksamhet eller åtgärd har på mar
ken, vattnet och luften. Om en verksamhet eller åtgärd kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan skall den som 
avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden samråda 

med övriga statliga myndigheter, de kommuner, den allmän
het, de boende och de organisationer och företag, som kan 
antas bli berörda.

En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning 
ska också upprättas vid framtagande av översiktsplaner och 
detaljplaner enligt plan och bygglagen i den utsträckning 
dessa planer kan antas medföra en betydande miljöpåver
kan. I dessa fall är det kommunen som ansvara för hante
ringen av MKB.

Mer information
www.energimyndigheten.se
www.boverket.se
www.vindlov.se

Plan och bygglagen

Nya regler gäller från och med 1 augusti 2009. (Lag 
om ändring i plan- och bygglagen, SFS 2009:651) 
Ändringarna innebär att bygglov krävs för att uppföra 
vindkraftverk som:
• är högre än 20 meter över markytan,
• placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre 

än kraftverkets höjd över marken,
• monteras fast på en byggnad, eller
• har en vindturbin med en diameter som är större än 

tre meter.

Bygganmälan ska göras för vindkraftverk som uppfyl
ler de ovan under avsnittet förändrad bygglovplikt 
redovisade kraven för att vara bygglovpliktiga. Krav på 
bygganmälan föreligger även i de fall då enligt plan 
och bygglagen bygglovpliktiga vindkraftverk undantas 
från bygglovprövning, och i stället tillståndsprövas 
enligt 9 eller 11 kapitlet miljöbalken. För kraftverk 
som inte omfattas av plan och bygglagens krav på 
bygglov behöver inte någon bygganmälan göras.
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Är ljudet från vindkraftverken skadliga?
De flesta människor störs inte av ljudet. Forskningen visar 
att de som bor i glesbygd störs mer än stadsbor. Vi vet också 
att man störs mer om man ser kraftverken. Det finns regler 
för vilka ljudnivåer som är tillåtna vid bebyggelse. Som prax
is används max 40 dB (A) vid tomtgräns vilket motsvarar 
ljudet från ett kylskåp.

Finns det problem med lågfrekvent  
buller från vindkraftverk?
Nej, det gör det inte med moderna vindkraftverk. En del 
äldre vindkraftverk, där rotorn placerades på läsidan (bak
sidan) av tornet hade problem med lågfrekvent buller, men 
i och med att man flyttade rotorn till tornets framsida, till 
vindsidan, upphörde problemet.

Blir det ljusreflexer från vindkraftverken?
Nej, vingarna är målade med antireflexfärg och kastar därför 
inga ljusreflexer.

Skräms fiskar bort av vindkraftverk?
Fiskar påverkas i stort sett inte negativt av vindkraftverk i 
drift, visar forskningen. Tvärtom kan fiskar söka sig till kraft
verken, eftersom det bildas ”konstgjorda” rev på fundamen
ten som kraftverken står på. Dessa rev ger både skydd och 
föda åt fiskarna.

Pålningsljuden vid byggnation av 
vindkraftverk lär vara mycket höga,  
hur påverkar det fiskarna?
Fiskarna känner av ljudet och drar sig undan, men de kom
mer sedan tillbaka när pålningen upphört. Det visar studier  

Korta frågor och svar om 
vindkraftens miljöpåverkan

i laboratoriemiljö. Inom Vindval pågår nu studier i havet  
för att granska resultaten i naturlig miljö.

Riskerar fåglar att flyga in i vindkraftverk?
”I normala” fall är det endast en liten andel av småfåglarna 
som flyger så lågt att de riskerar att påverkas av vindkraft
verken. För sjöfåglarna är det istället huvuddelen, men för 
dessa vet vi att de i allmänhet väjer, det vill säga att det 
faktum att de flyger i rotorhöjd inte spelar så stor roll. Kol
lisionsrisken är ändå liten.

Hur ser fåglar vindkraftverk?
Fåglar har sannolikt mycket lättare för att se vindkraftverk 
än vad människor har. De har ett mer utvecklat färgseende 
och kan se betydligt fler färger än människor.

Vilken färg bör vindkraftverken  
ha för att fåglar ska se dem?
De flesta vindkraftverken idag är vita och det är sannolikt 
den bästa som kan tänkas för att minimera kollisionsrisken 
mellan fåglar och vindkraftverk. 

Ser fåglar vindkraftverk på natten?
Ja, Vindvals studier visar att sjöfåglarna väjer för vindkraft
verk på natten och vid nedsatt sikt. Enda skillnaden mellan 
hur de väjer på dagen jämfört med natten är att sjöfåglarna 
väjer på kortare avstånd, 500–600 m på natten jämfört 
med 1–3 km på dagen. 

Hur påverkar vindkraftverk kungsörnar?
Om man undviker att bygga vindkraftverk vid kungsörnars 
häckningsplatser och där de söker föda minskar man risken 
för att de påverkas, till exempel kolliderar med verken. 
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Flyger fladdermöss på vindkraftverken?
Forskning visar att fladdermössen inte undviker vindkraft
verken, istället jagar de insekter nära kraftverken och även 
runt rotorbladen. Men fladdermöss jagar ogärna när det blå
ser mer än 5 m/s. Med den här kunskapen kan man anpassa 
kraftverkens igångsättning för att minska kollisionsrisken i 
fladdermustäta områden.

Skräms djuren bort av vindkraftverken?
Av det vi vet hittills finns det inget som tyder på det. Djuren 
drar sig undan under byggtiden, men när denna är över åter
kommer de.
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Mer information

Vindval
Information om programmet, projekten och sammanfatt
ningar av resultaten med mera. 
www.naturvardsverket.se/vindval

Samtliga rapporter från Vindval finns i Naturvårdsverkets 
webbokhandel. 
www.naturvardsverket.se/vindvalrapporter

Programkansli
Kerstin Jansbo, Naturvårdsverket  
programchef 
08698 14 56 
kerstin.jansbo@naturvardsverket.se 

Kunskapsdatabas
I databasen kan man söka information om vindkraft,  
bland annat forskningsresultat. Den drivs av Centrum  
för vindbruk, CVI, vid Högskolan på Gotland.
www.cvi.se

Vindlov – allt om tillstånd
Vindlov är en portal med information om  
tillståndsfrågor när det gäller vindkraftverk.
www.vindlov.se

 
Nätverket för vindbruk
Nätverket sprider kunskap och information om vindkraft.  
www.natverketforvindbruk.se

Vindforsk – forskning  
om teknik och vindkraft
www.vindforsk.se

Åsa Elmqvist, Arwen konsult  
programsekreterare 
070395 66 77 
asa.elmqvist@arwen.nu

Lars Alfrost, Energimyndigheten 
programsamordnare  
016544 20 34  
lars.alfrost@energimyndigheten.se

Anna Richter, Naturvårdsverket  
informatör 
08698 12 13  
anna.richter@naturvardsverket.se
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Rapporter från Vindval

VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN

Resultat från forskning 2005–2007  

inom kunskapsprogrammet Vindval

Rapport 5568, maj 2006
Flyttande små och 
sjöfåglar – en förstudie med 
en lokalradar i Kalmarsund

Rapport 5866, sept. 2008
Erfarenheter av vindkraft
setablering. Förankring, 
acceptans och motstånd

Rapport 5569, juni 2006
Vindkraftens effekter på 
ålvandring – en studie före 
etablering

Rapport 5764, dec. 2007
Havsbaserad vindenergi ur  
ett fågelperspektiv – 
kraftverkens synlighet för 
fågelögat

Rapport 5570, juni 2006
Hur vindkraft påverkar livet 
på botten  en studie före 
etablering

Rapport 5828, maj 2008
Miljömässig optimering av 
fundament för havsbaserad 
vindkraft

Rapport 5856, sept. 2008
En studie om hur bottenl
evande fauna påverkas av 
ljud från vindkraftverk till 
havs

Rapport 5580, juni 2006
Effekter av fisk av marina 
vindkraftparker. Inventering 
före etablering

Rapport 5831, maj 2008
Studier på småfisk vid 
Lillgrund vindpark

Rapport 5963, juli 2009
Partikelrörelser i vatten vid 
ett vindkraftverk

Rapport 5748, sept. 2007 
Fladdermöss och havsbase
rade vindkraftverk studerade 
i södra Skandinavien

Rapport 5956, april 2009
Människors upplevelse av 
ljud från vindkraftsverk

Rapport 8310,Vindkraftens 
Miljöpåverkan Resultat 
från forskning 20052007 
inom kunskapsprogrammet 
Vindval

Rapport 5924, mars 2007
Effekter av undervattensljud 
från havsbaserade vindkraftverk 
på fisk från Bottniska viken

Report 5571, July 2007
Bats and offshore wind 
turbine studied in southern 
Scandinavia

Rapporterna kan laddas ner eller beställas på www.naturvardsverket.se/vindvalrapporter
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Nu vet vi det här!
Vindkraftens miljöpåverkan
– resultat från forskning 2005-2009 inom Vindval

Den här rapporten sammanfattar fem års forskning om vindkraftens 
miljöpåverkan. De 20tal forskningsprojekt som hittills har genom
förts inom Vindval har studerat hur vindkraft påverkar människors 
intressen, livet i havet samt fåglar och fladdermöss. 

Nu vet vi till exempel att få människor störs av ljud från vind
kraftverk, att det vid vindkraftsfundamenten i havet bildas rev som 
ger fiskar skydd och föda, att fåglar som flyger över havet väjer för 
vindkraftverken och att fladdermöss ogärna jagar insekter vid vind
kraftverk till havs när det blåser mycket.

I rapporten har experter sammanställt resultaten från Vindvals 
forskning. Forskare, projektörer och handläggare berättar om resul
tat och erfarenheter. Här finns också beskrivningar av tio nystartade 
projekt. 

För att fördjupa sig mer inom något område kan man ta del av 
forskarnas rapporter som finns i Naturvårdsverkets webbokhandel.

Naturvårdsverket SE106 48 Stockholm. Besöksadress: Stockholm  Valhallavägen 195. Östersund  Forskarens väg 5 hus Ub. 
Kiruna  Kaserngatan 14. Tel: +46 8698 10 00, fax +46 820 29 25. Epost: registrator@naturvardsverket.se   
Beställningar tel: +46 8505 933 40, fax +46 8 505 933 99. Epost: natur@cm.se. Internet: www.naturvardsverket.se/bokhandeln
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