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Landskap och vindkraft – medvind eller
motvind

KSLA:s vice preses Margareta Ihse hälsade
välkomna.

– Det är glädjande att så många har kom-
mit, och roligt att KSLA får vara värd för ett så
viktigt möte, menade Margareta Ihse.

Margareta Ihse berättade att seminariet
arrangerats av KSLA:s utskott för miljöfrågor,
med Rune Frisén som huvudansvarig, och att
vindkraftsseminariet var det fjärde seminari-
et i miljöutskottets serie med landskapet som
fokus.

– Vi i KSLA vill få en allsidig belysning av
vindkraften idag och i framtiden, dess möjlig-
heter och olika konsekvenser. Vi vill visa på
forskningsläget när det gäller teknik, land-
skap och miljö, och inte minst forskningen
kring människans upplevelse av vindkraft-
verk. Vi ska lyfta fram hur planeringen går till
i dag, hur statens policy ser ut och vilket an-
svar myndigheterna har, samt behovet av
fortsatt forskning, information och dokumen-
tation.

Margareta Ihse manade också till efter-
tanke vad gäller inställningen till vindkraft.

– Inställningen till industriskorstenarna har
förändrats, från symbol för framåtskridande
till symbol för miljöförstöring. Hur kommer vi
framöver att ställa oss till vindkraftens utnytt-
jande av den fria horisontlinjen?

Samma skäl ger väldigt olika
åsikter
Carl-Ivar Stahl, Energimyndigheten (STEM),
noterade att få saker ger så olika åsikter som

vindkraften – trots att utgångspunkten för alla
är den samma: miljön.

Vindkraften i Sverige är relativt liten. De
625 vindkraftverk som finns motsvarar i effekt
ungefär lika mycket som ett halvt kärnkrafts-
block.

Men vindkraften är mycket expansiv i värl-
den i dag. Under 2002 var vindkraftsindustrin
den näst mest expansiva industrisektorn i
världen, genom att öka med 30 procent. Sto-
ra tillväxtländer är Tyskland, Spanien, Dan-
mark och USA.

Carl-Ivar Stahl menade att vindkraften har
en viktig roll, och att den rollen måste växa.
Elproduktionen i världen från vindkraft skul-
le i dag räcka till hushållsel för 20 miljoner
människor. Vindkraften är också för många
länder, bland annat Danmark, det enda miljö-
anpassade alternativet. I många länder är det
också en förutsättning för utveckling av vissa
landsdelar.

Även i Sverige är vind ett viktigt alternativ
när regering och riksdag vill satsa på en stör-
re andel förnybar energi; vindkraften utnytt-
jar en resurs som naturen själv skapat och
som är gratis, oändlig och inte kräver trans-
porter av bränslet (som till exempel bioenergi
gör). Ett vindkraftverk på 1 MWh kan varje år
spara 1000 ton kol, och minska utsläppen av
koldioxid med 2 500 ton. Även utsläppen av
svaveldioxid och kväveoxider sänks.

Carl-Ivar Stahl hänvisade till den svenska
energipolitiken, baserad på en överenskom-
melse från 1997, som kombinerar tillgång till
el och annan energi till internationellt konkur-
renskraftiga priser med en tydlig miljöprofil,
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där inte minst elproduktionen från förnybara
energikällor ska öka. Men även effektiviteten
i energianvändningen ska öka.

– Den miljövänligaste energin är den som
aldrig produceras eller används, menade
Carl-Ivar Stahl. Energisnålare teknik är ett vik-
tigt mål. Ett annat är alltså ökad produktion
av förnybar energi. För vindkraften är målet
en kapacitet på 10 TWh till år 2015. I dag är
kapaciteten 0,58 TWh.

En stor mängd vindkraftverk behöver allt-
så byggas.

– De går inte att gömma, konstaterade Carl-
Ivar Stahl. De måste stå där det blåser bäst.
Men potentialen är också stor, vi har stora
ytor i Sverige där vindkraftverken inte i någon
högre grad skulle behöva konkurrera med
andra intressen. Ytterligare forskning och ut-
veckling behövs dock, det finns många hän-
syn att ta.

Carl-Ivar Stahl menade att bland det som
behövs för en god utveckling finns ett natio-
nellt mål, ett uppdaterat regelsystem och ett
förenklat system för tillståndshantering.

– Länsstyrelserna har svårt att hinna med
redan i dag, hur ska det då gå i tider när an-
talet ansökningar ökar kraftigt.

Carl-Ivar Stahl ville också se pilotprojekt till
havs. Energimyndigheten är i inledningen av
arbetet med att planera och stödja några så-
dana projekt.

En förändring för vindkraften, och för alla
förnybara energikällor, är systemet med el-
certifikat som införs från maj i år. Producenter
och leverantörer av förnybar el får av staten
ett elcertifikat för varje megawattimme
(MWh). Certifikaten säljer han till elanvända-
re till ett marknadsvärde (garanterat av sta-
ten till 70 kronor per MWh, men beräknat att
ligga högre). Införandet av elcertifikat kom-
mer göra villkoren för förnybar elproduktion
mer stabila. Elproduktionen från förnybara
energikällor kostar lite mer och det får vi nu
betala för. Målet är att stimulera utbyggnad av
förnybar elproduktion.

Störst potential av alla
kraftkällor
Gunnar Fredriksson, Vindkraftleverantörer-
nas branschförening, betonade att han såg sig
som företrädare för hela vindkraftbranschen,
både köpare och säljare. Han konstaterade
att branschen kan leverera så mycket vind-
kraft som samhället vill ha.

– Vindkraften är den energikälla som har
störst potential av alla. Den är snabbast att
bygga ut, och den är billigast. Vi ser inga som
helst problem för Sverige att klara 10 TWh om
vi får rätt incitament. Det finns gott om utrym-
me att bygga på, bara på Hoburgs bank skul-
le man kunna bygga en kapacitet på 90 TWh.
I Tyskland bygger man nu 10 TWh – per år!

Gunnar Fredriksson jämförde med Dan-
mark. Där är vindkraften ganska ojämnt ut-
byggd. Men i snitt kan man i teorin se 43 vind-
kraftverk från en valfri plats. Tar man bort 42
får man antalet kraftverk i Sverige – efter en
utbyggnad.

– Svenskarna vill ha mer vindkraft, det vi-
sar undersökningar som gjorts. Men de vill
inte ha den där de själva bor. Men detta gäller
alla energislag, det finns alltid ett lokalt och
regionalt motstånd mot stora kraftanlägg-
ningar.

Problemen för vindkraften är av två sorter,
konstaterade Gunnar Fredriksson. Den ena är
miljörelaterade frågor, som ljud, skuggor och
reflexer, estetiska frågor. Den andra är lagar
och förordningar, samt opinionen.

– Men argumenten tycks förändras vart-
efter de gamla visar sig felaktiga.

Gunnar Fredriksson betonade att alla argu-
ment mot vindkraft naturligtvis måste ”stötas
och blötas”, men med lite mer balans. Det är
ofta begränsade exploateringar det handlar
om. Skulle man till exempel bygga 1 TWh på
Hoburgs bank skulle detta beröra cirka en
procent av ytan.

– Hur mycket skador för till exempel fåglar
kan det rimligen ge, undrade Gunnar Fredriks-
son, och menade att opinionens känslighet
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ofta är högre för vindkraft än för andra verk-
samheter. Vill man förbjuda båttrafik och all
annan aktivitet i de områden där man vill för-
bjuda vindkraft? Antagligen inte, menade han
själv. Ett exempel på hur hårda villkoren för
vindkraft är gäller ljudet. Den tillåtna ljud-
nivån vid tomtgräns från ett vindkraftverk är
den samma som ett modernt kylskåp åstad-
kommer i köket.

– Har vi råd att vara så petiga, undrade
Gunnar Fredriksson. Vi lånar ju bara marken
de år vindkraftverket står där – i cirka 25 år.
Vindkraften är dessutom helt reversibel, man
kan återställa marken efteråt. Det innebär att
varje generation kan ta ett eget beslut kring
om man vill ha vindkraft eller inte. Hur ser
detta ut när det gäller andra energislag?

I dag försvinner vindkraftaktörer ur landet,
något som bekymrar Gunnar Fredriksson.
Han vill se en bättre struktur för vindkraften,
mer stöd från myndigheter, och mindre mot-
stånd vid etableringar.

– Det är små förändringar som behövs,
men viktiga.

Ökad forskning kring hur
boende upplever vindkraft
Åsa Elmqvist är programledare för forsk-
ningsprogrammet Vindforsk. Hon berättade
att forskningen ökar starkt inom områden
som har att göra med människors upplevelse
av vindkraftverk. Den tekniska och meteoro-
logiska forskningen fortsätter, men har redan
kommit ganska långt efter stora insatser un-
der 1980- och 1990-talen. Ett exempel är att
produktionskostnaden stadigt sjunker och
beräknas fortsätta sjunka kraftigt. Fortsatt
teknisk forskning handlar bland annat om att
på ett effektivt sätt integrera vindkraften i el-
systemet och att kunna göra bättre förut-
sägelser av elproduktionen. Men framför allt
kommer man nu att öka arbetet med kon-
sekvensbedömningar och en ändamålsenlig
planering och reglering.

Bland kunskaper som forskarna har tagit
fram, berättade Åsa Elmqvist bland annat om
en ny modell för beräkning av vindförhållan-
dena, som man tagit fram i Uppsala, samt en
patenterad egenutvecklad vindmätare.

– Vindmätning är ett viktigt område, efter-
som felen i beräknad elproduktion blir tre
gånger större än felet i uppmätt vindhastig-
het, konstaterade Åsa Elmqvist. Andra forsk-
ningsresultat är nya vingprofiler, beräkningar
av vågors och islasters påverkan på funda-
ment och bättre teknik för överföring av el-
energi.

Det pågående Vindforskprogrammet löper
2002–2004 och omfattar totalt 90 miljoner
kronor, varav STEM står för 77 procent och
näringslivet för resten. Just nu är 44 miljoner
”i gång” i 51 projekt.

– Det finns fortfarande möjligheter att söka,
konstaterade Åsa Elmqvist.

Inför eventuella vindkraftprojekt till havs,
betonade Åsa Elmqvist vikten av att forska
kring de speciella förutsättningar som skiljer
sig från landetableringar, avseende exempel-
vis laster och miljöpåverkan.

Bysprängningarna förstörde för
vindkraften
Bengt Larsén, Boverket, noterade att en viktig
motgång för vindkraften inträffade redan på
1700- och 1800-talet.

– När skiftesreformen genomfördes, och
byarna sprängdes, grundlades ett Sverige där
bebyggelsen är mycket utspridd. Därmed är
det svårt att hitta mark för vindkraft som inte
har någon bebyggelse i närheten som kan stö-
ras. I Danmark och Tyskland är bebyggelsen
inte utspridd på samma sätt. Där har man
också något lättare att hitta mark att bygga
vindkraftverk på.

Bengt Larsén menade att man kan över-
väga att inlösa fastigheter för att kunna bygga
ut vindkraften på land i Sverige. Den ökade
storleken kan också innebära att man får
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tänka på ett annat sätt, och inte knyta vind-
kraftverk till fastigheter.

Slutsatsen måste bli, menade Bengt Lar-
sén, att vindkraften inte kan hanteras via en-
skilda ärenden.

– Vi måste planera via en helhetssyn på
hur man hanterar hela områden där vindkraft
placeras, och det är kommunerna som har
det ansvaret. Det nationella målet för vind-
kraft på 10 TWh måste brytas ned till regional
och kommunal nivå. Det är i de kommunala
översiktsplanerna som lämpliga områden för
vindkraft slutligen bör preciseras. I Danmark
har man en regional planering som varit myck-
et betydelsefull för vindkraftsutbyggnaden.

I sommar presenteras en utredning om
havs- och fjällokalisering av vindkraft för re-
geringen. Denna ska ge en grund för den vida-
re storskaliga utbyggnaden och ge underlag
för vissa pilotförsök.

– STEM ska – utifrån det nationella vind-
kraftsmålet – ange hur mycket som ska byg-
gas till havs, i fjällen och i de olika länen. Det
ska bli spännande att se hur detta ska gå till.

Den modell som Bengt Larsén beskrev för
planering anger en fördelning av arbetsupp-
gifterna enligt följande:

Riksdagens planeringsmål för vindkraft på
10 TWh, som länsstyrelserna utgår ifrån, som
i sin tur ger regionala planeringsunderlag för
kommunernas planering.

Länsstyrelserna har en viktig roll att se till
att finna en god hushållning med mark och
vatten och därvid se till att hushållningsbe-
stämmelserna i kapitel 3 och 4 i miljöbalken
tillgodoses. Det rör bland annat kulturmiljöer,
naturvårdsvärden med mera.

Kommunerna har en central roll i plane-
ringen. De kan ange lämpliga (och olämpliga)
områden för vindkraft. De bör härvid analyse-
ra landskapet och dess värden och samlat
ange en lämplig utveckling och också redo-
visa konsekvenserna av denna.

– En kommunal huvudfråga är: Vad blir
konsekvenserna för de boende om man byg-
ger vindkraft – och om man inte gör det.

Ett positivt exempel menade Bengt Larsén
att Gotlands kommun blivit. Kommunen har
efter lång erfarenhet utvecklat lämpliga och
olämpliga områden, angett lämpliga avstånd
och så vidare.

– Det är viktigt att kommunerna har ett
aktivt förhållningssätt, bland annat till med-
borgarnas medverkan.

Bengt Larsén berättade att Boverket har
producerat en handbok för planering och
prövning av vindkraftsanläggningar. Den
trycks under våren 2003.

Pilotprojekt för planering i
Härjedalen
Ulf Alexandersson, stadsarkitekt i Härje-
dalens kommun, berättade om det nationella
pilotprojekt för vindkraftsplanering som ge-
nomförts i Härjedalen. I projektet har gene-
rella arbetsmetoder utarbetats och testats i
konkret planering i Härjedalen. Den har ge-
nomförts i nära samarbete med fem parts-
sammansatta lokala arbetsgrupper runt om i
kommunen. Syftet med pilotprojektet har va-
rit att visa hur vindkraftsfrågorna kan be-
handlas i kommunernas översiktsplanering.
Rapporter finns tillgängliga hos Energimyn-
digheten.

– Det finns många som vill bygga, och här
i fjällen blåser det ju och finns gott om plats.
Men det finns också många motstridiga int-
ressen, menade Ulf Alexandersson.

Projektet i Härjedalen har gått ut på att
göra en översiktsplanering för hela kommu-
nen, med hänsyn till aspekter som näringsliv,
boende och riksintressen.

Ulf Alexandersson konstaterade att det
finns ett genuint intresse i kommunen för att
utnyttja vindkraften, och det finns även posi-
tiva erfarenheter. Men det finns också ”varu-
märken” att försvara i form av orörd natur
och obrutna vyer. Dessa varumärken är vikti-
ga för turismen, och därmed för näringslivet
i Härjedalen.

Landskap och vindkraft – i medvind eller motvind
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Som ett delprojekt har turistforskaren Lisa
Hörnsten, Etour, tagit reda på vad turisterna
faktiskt tycker. Det visade sig att de var käns-
liga för störningar i de turistiska kärnområ-
dena, medan vindkraftverk längs vägen dit
inte stör lika mycket. Ett visst bortfall av turis-
ter skulle troligen ske, vid störningar i kärn-
områdena så mycket som 20 procent.

Natur- och kulturminnen av riksintresse
har man kartlagt, men de visar sig som regel
sammanfalla med lokala bevarandeintressen.
Efter kartläggning har man bedömt om vind-
kraftverk skulle vara helt olämpliga i närheten
av dessa platser, eller om man kan bygga
kraftverk om man placerar dem rätt. I ett
område som har karaktären av orörd fjäll-
natur kanske en vindkraftverk inte kan place-
ras ens i närheten, medan det i andra fall till
och med kan placeras inne i ett område, be-
roende på karaktären hos objektet.

Utifrån en kartläggning av alla områden
som är produktionsmässigt lämpliga, har man
tagit bort dem som är olämpliga av hänsyn till
turism, bevarandeintressen eller boende. Kvar
blir ändå ett antal områden som tycks vara
lämpliga ur alla synvinklar; utom att det är
långt från elnätet, en nackdel som de delar
med de flesta utbyggbara områden.

I en samlad bedömning beräknar man att
150–200 MW skulle kunna byggas ut, det vill
säga cirka 50 procent av vad som finns i Sve-
rige i dag.

Landskapets tidssamband är
avgörande
Pernilla Nordström, Riksantikvarieämbetet
(RAÄ), menade att det är viktigt att kunna
läsa i landskapet.

– Vi måste kunna sjunka in i landskapet för
att kunna förstå det. Frågan är om detta störs
av vindkraftverk.

Efter ett antal fallstudier har RAÄ dragit
slutsatsen att det avgörande är vilken karak-
tär landskapet har. Man talar om tidssam-

band. Ett landskap med inslag av industria-
lism, eller som över huvud taget har föränd-
rats med tiden, kan klara även vindkraftverk
utan att karaktären förstörs. Känsligare är
landskap som inte förändrats särskilt mycket
genom århundradena, utan har kvar en ålder-
domlig karaktär.

– En sådan karaktär konkurreras lätt ut av
ett vindkraftverk, menade Pernilla Nord-
ström. Hon betonade samtidigt att det inte
handlar om värdering av landskap i ”bra och
dåliga”. Det handlar om hur mycket vindkraf-
ten skulle störa karaktären i landskapet, inte
om att vissa landskap förtjänar att bevaras
mer än andra.

Man har även tittat på vilka typer av vär-
den som störs mest och minst. Kunskapsvär-
det störs minst, man kan fortfarande ta reda
på det mesta om landskapet och dess historia
även om man förändrar det. Pedagogiska vär-
den och bruksvärdet störs en del, men mest
störs upplevelsevärdena. Dessa är också
mest svårbedömda.

RAÄ har i dag ett uppdrag att göra en ana-
lys av de för vindkraften mest aktuella land-
skapen ur landskapsperspektiv.

– Det är positivt att landskapet som hel-
het ges en större betydelse, att det inte bara
ses ur skilda sektorsperspektiv, menade
Pernilla Nordström. Hon menade att det nog
måste byggas en del vindkraftparker till
havs om man ska kunna kombinera utbygg-
nadsmålet med bevarande av känsliga land-
skapstyper.

Viktigast menade Pernilla Nordström vara
att regionala och kommunala underlag för
planeringen kommer till stånd.

– Den slumpmässiga och kortsiktiga ut-
byggnaden verk för verk är djupt olycklig.

Vi vet för lite om livet under
ytan
Kjell Grip, Naturvårdsverket, konstaterade att
kunskaperna om livet under havsytan är

Landskap och vindkraft – i medvind eller motvind
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dåligt känd, sämre än kunskaperna om ström-
mar och salthalter.

– Detta måste förbättras inför en utbygg-
nad av vindkraften. Det finns i dag många så
kallade rådighetstillstånd för vindkraft i
mycket känsliga områden. Rådighetstillstånd
är visserligen bara ett principiellt tillstånd,
man måste ändå söka tillstånd för utbyggnad,
men vi måste agera i tid, menade Kjell Grip.

Ett exempel på känsliga områden är sand-
bankarna, till exempel Hoburgs bank, som
har ett relativt rikt växt- och djurliv. Många
sådana områden är viktiga för att upprätthål-
la reproduktion och tillväxt, och som refuger
för spridning av arter. Speciellt viktiga är ban-
kar för bottenflora och -fauna och som födo-
och övervintringsområden.

Det är alltså kring störningar under vattnet
den största bristen på kunskap finns i dag.
Effekter på fåglar och fladdermöss från ensta-
ka vindkraftverk känner vi till, medan eventu-
ella effekter av många vindkraftverk i grupp
inte är kända, menade Kjell Grip. Vi behöver
mer forskning kring vilken effekt ljud och
skuggeffekter från vindkraftverk har på fiskar
och andra vattenlevande djur.

Det gäller också att se på effekterna i stör-
re sammanhang.

– Slår man samman alla planerade vind-
kraftverk i sydvästra Östersjön, som främst
Sverige, Danmark och Tyskland vill bygga,
blir den sammanlagda blockeringseffekten i
vattnet större än den som diskuterats när det
gäller Öresundsbron. Jag säger inte att effek-
ten för den skull är negativ, men det finns be-
hov av en undersökning för att klarlägga be-
tydelsen av denna blockeringseffekt.

Vad gäller de känsliga områdena Hoburgs
bank, Norra Midsjöbanken, Lilla Middelgrund
och Fladen, finns redan störningar i form av
till exempel fiske, men Naturvårdsverket vill
skydda dessa områden mot alla störningar. I
maj ska verket vara klart med en planering för
inventering av midsjöbankarna som ska pågå
under 2004 och 2005 och kosta 20 miljoner
kronor.

Även ytter- och mellanskärgårdarna bör
undantas, menar Naturvårdsverket, främst av
rekreationsskäl.

– Ingen utbyggnad av vindkraften får ske
utan en övergripande planering, sade Kjell
Grip. Hittills har utbyggnaden haft en svag
strategisk ledning, dålig prioritering och dålig
samordning. Även kunskaperna om lagar och
om miljökonsekvensbeskrivning, MKB, har
varit dåliga.

På en fråga tillade Kjell Grip att man tagit
vara på kunskaper från danska och tyska
vindkraftverk i havsmiljö, och jämfört dessa
med svenska förhållanden.

Landskapet viktigt för
välbefinnandet
Erik Skärbäck, SLU i Alnarp, belyste landska-
pets betydelse för välbefinnandet. Att ett
samband finns har man kunnat konstatera i
olika forskningsprojekt.

– Människor med 200 meter till närmaste
park har dubbelt så stora problem med hu-
vudvärk som de som bara har 50 meter; pen-
sionärer som fick vila i en trädgård fick bätt-
re koncentrationsförmåga än de som fick vila
inomhus, och så vidare. Genom att vistas i
kravlösa miljöer och vara nära kravlösa före-
mål får vi en aktiv vila, och därmed bättre för-
måga att koncentrera oss och att vara kreati-
va. Kravlösa landskapselement är framför allt
vatten, sten och grönska.

Vindkraftverk blir störande i kravlösa miljö-
er som kustzoner, havsband och fjällterräng
som är fria från störande mänskliga aktiviteter.
I produktionslandskap är acceptanser för vind-
kraft mycket större. Där är utformningen viktig
för om totalintrycket blir rörigt eller sam-
manhållet. Placeras till exempel vindkraftverk
i formationer accepteras de av människan som
ett objekt, och stör mindre. Även utformning-
en av de enskilda verken har betydelse.

– Ställ arkitektoniska krav, manade Erik
Skärbäck. Det är viktigt att kraftverken inte
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ser helt olika ut eller placeras slumpmäs-
sigt.

Erik Skärbäck noterade att det faktum att
vi i Sverige vid skiftet splittrade byarna och
spred ut gårdarna. Detta till skillnad från
Tyskland och delvis Danmark. Det gör att vi
ofta tvingas bygga vindkraftverk nära bebyg-
gelse.

Skönheten finns i betraktarens
öga
Vad som anses vackert och fult beror på vad
det symboliserar. Ett landskap kan vara ett
visuellt begrepp – eller en territoriell enhet
med människans vanor och traditioner som
ingående delar. Landskapet är både ett natur-
ligt och ett socialt rum.

– En människa står alltid i relation till land-
skapet. Denna relation bestämmer mycket av
hur känslig man är för störningar, menade
Karin Hammarlund, Kulturgeografiska institu-
tionen vid Handelshögskolan i Göteborg. Hon
menade att vindkraftens problem är att de
lokala erfarenheterna inte stämmer med cen-
trala och regionala mål för utbyggnaden. Karin
Hammarlund utgick från begreppet ”socio-
tekniskt system”, som omfattar ett tekniskt
system och de människor och organisationer
som bygger och använder det. Även lagar och
ekonomi ingår i ett sociotekniskt system.

– Om man ska ändra en struktur måste
man anpassa även de sociala bitarna, menade
Karin Hammarlund. Vi måste ut och prata
med människorna som bor i landskapet. Vi
måste söka efter värden som kan samexiste-
ra, på det sätt som man gjort i pilotstudien i
Härjedalen.

Karin Hammarlund menade att man i vind-
kraftens fall måste bli bättre på att förklara
behovet av vindkraft. Man måste göra det så
tydligt att människor kan väga detta mot sitt
eget eventuella obehag.

– Ett större lokalt inflytande kan mycket väl
ge mer vindkraft, men kanske på ett annat
sätt än det skulle bli utan detta inflytande. Om
människor är delaktiga i planeringen kan de få
andra aspekter än utsikten, till exempel en
praktisk eller ekonomisk nytta. Om jag är del-
ägare i vindkraftverket blir jag nog mindre
störd än vad jag blir annars.

Karin Hammarlund påpekade samtidigt att
man inför lokala samråd måste vara beredd
på att lösningen kan bli en annan än den man
tänkt sig från början.

Diskussion
Jan Sundberg, Uppsala universitet, gjorde ett
förberett inlägg. Han redovisade delar av sitt
mångåriga och till stor del ideella arbete med
vindkraft. Vid Uppsala universitet finns en
tvärvetenskaplig grupp som Jan Sundberg
ingår i, och som samarbetar i energifrågor
med SLU. Jan Sundberg menade att det i
många fall är dåliga kunskaper som ligger
bakom dålig planering, och uppmanade aktö-
rer inom vindkraftsektorn att utnyttja de kun-
skaper som under lång tid byggts upp i grup-
per som hans egen.

Klas Hjelm, Svenska Naturskyddsförening-
en, konstaterade att SNF utifrån en helhets-
syn på energifrågan vill ha mycket vindkraft.
Minst 10 TWh, kanske upp till 30 TWh. Man
räknar med att det krävs 30–40 vindkraftpar-
ker, med 20–25 verk i varje park.

– Vindkraft är självklart ett bra miljöval i
grunden. Men vi har studerat planeringen av
vindkraftutbyggnaden, och efterlyser en pla-
nering som utgår från vissa kriterier. SNF kan
göra undantag för vindkraft producerad i vis-
sa områden när det gäller att få gälla som ”Bra
miljöval”. Sådana områden kan vara national-
parker, marinreservat, fågelskyddsområden,
våtmarker av nationellt intresse och så vidare.

Landskap och vindkraft – i medvind eller motvind



K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 142:14, 2003

11

Permanent vindkraft – eller
reversibel
Erik Skärbäck menade att det är orealistiskt
att säga att vindkraften är helt reversibel, som
Gunnar Fredriksson gjorde i sitt anförande,
eftersom övriga samhällssektorer inrättar sig
efter verken och samhällsbyggandet succes-
sivt låser fast en markanvändningsstruktur
som inte återgår även om man tar bort vind-
kraftsverken.

– Det är inte realistiskt att se vindkraften
som något tillfälligt. Hur ser Boverket på det-
ta, undrade Erik Skärbäck.

Bengt Larsén betonade att han inte hade
någon officiell åsikt att redovisa, men menade
personligen att man inte borde använda rever-
sibiliteten som argument för att få människor
att acceptera en vindkraftsutbyggnad.

Gunnar Fredriksson vidhöll att vindkraften
är reversibel, och kan tas bort utan att lämna
några bestående spår på platsen.

– På de platser där vindkraftverk redan
plockats bort kan man konstatera att det efter
bara några månader inte finns några spår
kvar. Och den tekniska livslängden är cirka 25
år. Jag menar därför att det är en realitet att
varje generation kan ta beslut om huruvida
ett område ska användas för vindkraft eller
inte. Något motsvarande kan man knappast
säga om andra energislag.

Margareta Ihse menade att man får skilja
på biologi och sociologi i fråga om reversibi-
litet.

Lars Jonsson, konstnär på Gotland, undra-
de om man kan skriva in i bygglov för vind-
kraftverk att de ska omprövas efter 25 år.

Gunnar Fredriksson tyckte att detta var en
god idé.

– Vi vill se begränsade bygglov, som förut-
sätter ett nytt beslut nästa gång något ska pla-
ceras på samma plats. För ett vindkraftverk
alltså senast efter 25 år, då det är uttjänt.

Rune Frisén tog upp frågan om skador på
fladdermuspopulationer. Han hänvisade till
en artikel i Fauna & Flora 2002:3 av professor

Ingemar Ahlén som behandlar kollisionsris-
ker vid landsbaserade vindkraftverk för flad-
dermöss och fåglar. Internationella konven-
tioner kräver skydd för fladdermöss, något
som man inte tagit på tillräckligt allvar i Sve-
rige.

Björn Welander, Sveriges Ornitologiska för-
ening, menade att problemen för fågellivet
ofta undervärderas. Fågellivet påverkas, inte
minst genom de vägar som byggs och annan
verksamhet kring vindkraftverken. Det finns i
dag planer för vindkraftverk i till exempel
Natura 2000-områden.

– Problemen för fågellivet ska inte negli-
geras, det kommer i så fall att drabba vind-
kraftindustrin själv.

Gunnar Fredriksson svarade om Natura
2000-områden att dessa kan vara av väldigt
olika slag. Det finns de som inte alls skulle stö-
ras av vindkraftverk.

Torsten Mörner, Wind and Waterpower,
undrade vilket stöd som FoU kring små vind-
kraftverk får.

Åsa Elmqvist svarade att diskussioner
kring stöd för tillverkningen av små vindkraft-
verk diskuteras, bland annat inom STEM. Hon
noterade också att Chalmers forskat mycket
kring mindre vindkraftverk.

Bengt Larsén tillade att Boverkets arbete
mest kretsar kring konventionella vindkraft-
verk, det vill säga relativt stora.

Viktigt med horisontlinje
Lars Jonsson gjorde även ett längre debatt-
inlägg. Han menade att både vindkraftbran-
schen och naturvårdsföreträdare har missbe-
dömt människors reaktioner. Han menade
även att forskning varit både otillräcklig och
irrelevant.

– Mycket mer forskning kring konsekven-
ser krävs innan man kan gå vidare med en ut-
byggnad, menade Lars Jonsson, som också
slog fast att han personligen inte tyckte vind-
kraftverken var vackra.
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– Kontemplation handlar mycket om att se
horisonten och flyktpunkten, något som vind-
kraften förstör där den byggs ut. Om detta
ska ske bör vi öppet diskutera om stora delar
av Gotland verkligen ska göras om till indu-
strimark.

Gunnar Fredriksson replikerade att många
människor, även konstnärer, tvärt om tycker
att vindkraftverken är vackra.

– Men dessa kommer sällan fram i debat-
ten.

Samtidigt höll Gunnar Fredriksson dock
med om att just Näsviken på Gotland är ett
exempel på en mindre lyckad utbyggnad av
vindkraft.

Rune Frisén gick igenom några punkter
som han menade borde tas upp under diskus-
sionen. Bland dessa nämnde Rune Frisén
bristen på respekt för riksintressen i form av
naturområden.

– Vi bygger väl inte vindkraftverk på kyrk-
torn, men i naturmiljöer av riksintresse kan
likvärdiga misstag ske i dag.

Rune Frisén betonade att en samlad plane-
ring fortfarande saknas, trots att lovande för-
sök med övergripande planering nu finns på
flera håll.

– Utbyggnaden ligger fortfarande ofta före
forskningsresultaten.

Ytterligare ett bekymmer är att Riksdagens
miljökvalitetsmål inte respekteras, menade
Rune Frisén.

Gunnar Fredriksson replikerade att vind-
kraften är en lösning på åtminstone ett tiotal av
statsmakternas miljömål, och att man måste
se på vindkraften i förhållande till alternativen.

– Vad vill ni göra som inte vill ha vindkraft?
Vad blir konsekvenserna om man väljer alter-
nativen, undrade Gunnar Fredriksson. Han
framhöll också att mycket har blivit bättre de
senaste åren. Inte minst är ansökningarna om
nya utbyggnader bättre underbyggda än de
ibland var tidigare.

Anders Ranberg, Gotlands kommun, tyck-
te att Rune Friséns kritik mot bristande hän-
syn var orättvis.

– Vi går mycket noga igenom var skydds-
värda områden finns och så vidare. Jag kän-
ner inte igen mig i kritiken.

Rune Frisén svarade att det är bra om det
fungerar på Gotland, men vidhöll att planering-
en och hänsynen brister på många andra håll.

En åhörare framhöll att det är ohederligt
att bara förespråka energilösningar som inte
syns. Energin är en förutsättning för vår livs-
stil, det är bara bra om den görs synlig som i
vindkraftens fall.

Respektera lokala opinioner
Sven Hogfors, LRF, menade att det är viktigt
att lokala opinioner visas respekt. Dessa har
ofta viktiga kunskaper, och kan undvika miss-
tag som ofta görs vid central planering.

Åsa Andersson, Världsnaturfonden WWF,
betonade att hennes organisation vill ha mer
vindkraft.

– Men vi vill inte ha några vindkraftverk i
reservat eller andra skyddade områden. Vi
ställer oss bakom kraven på att skydda de
viktiga utsjöbankarna som Naturvårdsverket
säger att man vill skydda.

Åsa Andersson undrade vem som ansvarar
för att fisket och dess företrädare får vara
med och bestämma om utbyggnaden till havs
utanför territorialvattengränsen.

Kjell Grip svarade att frågan om ansvaret
för denna sektorsövergripande planering inte
var avgjord ännu. Gunnar Fredriksson mena-
de att vindkraft till havs blir i form av mycket
stora projekt, och att det därför i praktiken
kommer att bli ett ansvar för regeringen.

Bertil Gustafsson, civilingenjör från Stock-
holm, var besviken för att dagens seminarium
och diskussion så mycket handlat om pro-
blem och att man ”vill lägga alla vindkraftverk
i Härjedalen”.

– Vi behöver en stor utbyggnad av vind-
kraft i hela landet. Den negativa inställningen
förvånar mig, det finns ingen entusiasm till
stöd för vindkraften här i dag.
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Bertil Gustafsson ställde frågan om KSLA
generellt är negativt till vindkraft. Margareta
Ihse svarade att KSLA inte alls är allmänt ne-
gativa till vindkraft, men att målet för semina-
riet varit att få en allsidig belysning av de pro-
blem som finns i samband med utbyggnaden.

Klas Hjelm undrade varför så många är kri-
tiska mot vindkraftverk och kräver mer hän-
syn, medan utbyggnaden av mobiltelefon-
master inte prövas på samma sätt.

Karin Hammarlund ville se mer hänsyn till
individen, och vad som styr människors reak-
tioner. Ju mer engagerad och deltagande man
är desto större tolerans.

Bättre planering är målet
Margareta Ihse avslutade diskussionen och
seminariet med att konstatera att en positiv
inställning till vindkraften inte behöver bety-
da att man tycker om att ha den överallt; lik-
som man kan bli trött på julsångerna när man
hör dem överallt hela tiden, trots att man i
grunden tycker om dem.

– Bristen på planering syns i dag, menade
Margareta Ihse. Nationell planering behövs,
men tycks fortfarande saknas på många håll.

Rune Frisén såg fram mot en vettig fram-
tida regional planering för vindkraftens ut-
byggnad. Han konstaterade samtidigt att det
brådskar.

– Vi får inte glömma att vi har 600 ansök-
ningar som redan ligger för behandling.
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