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FÖRORD  

Dackevind AB ansöker om tillstånd för uppförande och drift av en gruppstation för vindkraft enligt 
9 kapitlet miljöbalken. Detta dokument (miljökonsekvensbeskrivning) utgör en bilaga till ansökan 
enligt miljöbalkens 9 kap 6 §.   

Syftet med föreliggande beskrivning är att identifiera, beskriva och ge underlag för en samlad 
bedömning av verksamhetens direkta och indirekta miljö- och hälsoeffekter, påverkan på 
hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt samt påverkan på 
resurshushållningen. Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) har tagits fram av Energi & Miljöstrategi 
AB på uppdrag av Dackevind AB.  
 
Följande personer på Energi & Miljöstrategi Norden AB har deltagit i arbetet med att utarbeta 
dokumentet:  
Emma Polder    Författare  
Jonathan Hjorth    Granskningsansvarig 

 
Underkonsulter som anlitats för specifika delstudier:  
  
Naturcentrum 
  

  Inventering av fågel 2017 
Naturvärdesinventering 2019 
Livsmiljöer för tjäder 2019 
PM kring fladdermöss 2019 

Ecocom  Fladdermusinventering 2019 

Museiarkeologi sydöst 
Jönköpings Läns museum 

  Arkeologisk utredning steg 1 2019 
 

   
Resultatet av delstudierna redovisas i MKB samt återfinns i sin helhet i tillhörande bilagor.  

  

Åtvidaberg den 5 augusti 2020  

  

Emma Polder 
Projektledare  
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ICKE-TEKNISK SAMMANFATTNING  

Dackevind AB ansöker om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftsprojektet Mösjöberg, 
sydväst om Målilla samhälle i Hultsfreds kommun, Kalmar.  

 

Lokalisering  

Projektområdet är ca 13 km2 och ligger i södra delarna av Hultsfreds kommun, mellan orterna 
Målilla, Virserum och Mörlunda. Avståndet till Målilla är cirka 5 kilometer i nordöstlig riktning, 
Virserum 6 km i västlig riktning och Mörlunda 4,5 km i östlig riktning från projektområdets 
ytterkant. Projektområdet ligger på sydsvenska höglandets östra kant och är bitvis kuperat.1  

Projektområdet består till största delen av aktivt brukad produktionsskog där tall och gran 
dominerar. Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Området är ett 
skogsbruksområde. Projektområdet är i Hultsfreds kommuns översiktsplan markerat som 
”Områden utan andra direkt motstående intressen till vindkraft”. Dackevind har valt att hålla 
hänsynsavstånd om minst 1500 m till närmaste bostad där inte annat avtalats eftersom kommunens 
ÖP avser vindkraftverk med totalhöjden 150 meter.   

Vid Järnforsen, ca 12 km nordväst om projektområdet ligger vindpark Fröreda. Parken med sina 7 
vindkraftverk togs i drift vid årsskiftet 2015–20162. Vindkraftverken i Fröreda har en totalhöjd på 
180 m.3 På ett avstånd om ca 13 km sydöst om projektområdet byggdes under 2008 två 
vindkraftverk med en totalhöjd om 125 respektive 145 m.4 I Hultsfreds kommun finns fler 
vindkraftsprojekt i planeringsstadiet.  

Vindresurser  

Den nationella vindkartan visar årsmedelvindar på mellan 7,2 till 7,5 m/s på 140 m höjd ovan mark. 
En kortare vindmätning med fjärranalysutrustning har även genomförts för att inhämta mer 
underlag.  

Vindkraft och miljö  

Elproduktionen från vindpark Mösjöberg är beräknad till cirka 220 GWh per år. Denna 
elproduktion kan ersätt fossil elproduktion i grannländer som är ihopkopplade med Sveriges elnät. 
Vindkraft ger inga direkta utsläpp under driftsfasen, men generar viss andel utsläpp vid produktion, 
uppförande och nedmontering. Utsläppen av koldioxidekvivalenter från vindkraft är små i 
jämförelse med utsläppen från fossil elproduktion.  

Politiska mål för mer förnybar energiproduktion och begränsningar i klimatpåverkan finns tagna 
nationellt och internationellt. Förnybar energiproduktion, såsom vindkraft, medverkar till 
uppfyllnad av flera globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030 och flera nationella miljökvalitetsmål. 

Utformning av verksamheten   

Vindkraftsanläggningen planeras bestå av högst 11 vindkraftverk med en maximal totalhöjd av 250 
m. Ansökan görs med fasta positioner för vindkraftverken. Vindkraftsanläggningen omfattar, utöver 
vindkraftverken, nyanläggning av vägar och uppställningsplatser. All väganläggning kommer 

 
1 Översiktsplan Hultsfreds kommun 2009, antagen 2010-06-21.   
2 https://www.hultsfred.se/artikel/vindkraft/ 2020-02-10 
3 https://www.eolusvind.com/nyheter/vindpark-froreda-invigd/ 2019-11-12 
4 https://vbk.lansstyrelsen.se/ 2020-02-10 

https://www.hultsfred.se/artikel/vindkraft/
https://www.eolusvind.com/nyheter/vindpark-froreda-invigd/
https://vbk.lansstyrelsen.se/
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utformats på ett sådant sätt att markintrånget så långt det är praktiskt rimligt begränsas och med 
hänsyn till i området förekommande intressen.  

Anläggningen har en drifttid på ca 30 år. Miljökonsekvenser och påverkan från verksamhetens 
huvudsakliga aktiviteter, byggnation, drift och avveckling, beskrivs i miljökonsekvensbeskrivning. 

Området och miljökonsekvenser 

Verksamhetens påverkan, effekter och miljökonsekvenser på exempelvis människor, djur, natur, 
arkeologi, turism, befintlig infrastruktur och skyddade områden enligt miljöbalken beskrivs i denna 
miljökonsekvensbeskrivning. Beräkningar har tagits fram för påverkan på närboende från ljud, 
skuggning och synbarhet.  

Fotomontage finns framtagna för riksintressen och besöksmål i närområdet. Ett flertal utredning 
och inventeringar har gjorts av externa konsulter som är specialiserade på sitt arbetsområde.  

Inom projektområdet finns inga områden av riksintressen. Avståndet mellan vindkraftverk och 
närmaste riksintresse är 1,5 km. Det är riksintresset för naturvård, Emådalen. Till ytan är 
riksintresset 128 km2. Etableringen av vindkraftverk bedöms inte påverka de områden av 
riksintresse som finns utanför projektområdet mer än i begränsad omfattning på vissa platser.  

Vid naturvärdesinventeringen identifierades 84 naturvärdesobjekt. Inga områden har 
bedömts utgöra klass 1 – högsta naturvärde. Bolaget har låtit genomföra en kulturhistoriks 
inventering Etapp 1. Utredningen har genomförts av Jönköpings läns museum.  

Genomförda fågelinventeringar visar att området inte hyser någon fågelfauna som riskerar att 
påverkas av de planerade vindkraftverken utöver fiskgjuse och tjäder. För att inte detta ska ske har 
Bolaget tagit hänsyn till dessa två arter vid utformandet av vindkraftparken enligt gällande 
rekommendationer.  

Genomförd fladdermusinventering visade på artrik fladdermusfauna. Dackevind har därför inte 
placerat några vindkraftverk inom områden där inventeringen registrerade hög fladdermusaktivitet. 
Stoppdrift kommer också att tillämpas under de mest aktiva månaderna under sommaren.  

Utformandet av anläggningen kommer ske med beaktande av områdets fauna, naturvärden och 
kulturvärden. Bolaget planerar inte heller att vidta markavvattningsåtgärder, varför påverkan på 
områdenas naturvärden inte bedöms uppstå till följd av verksamheten. 

Ljudberäkningar som genomförts för den aktuella placeringen visar att ljudnivån 40 db(A) inte 
överskrids vid någon bostad. Inom projektområdet finns ett antal fritidshus med vilka Bolaget har 
överenskommelser med Fastighetsägarna om omtaxering när miljötillstånd ges. Inte vid någon 
bostad beräknas antalet skuggtimmar överskrida 30 timmar/ år.  

Vindkraftsanläggningen kommer att synas och därmed medföra en påverkan på landskapsbilden. 
Därför har Dackevind valt att hålla ett hänsynsavstånd på minst 1500 m till närmaste bostadshus 
om annat inte finns överenskommet. Även om vindkraftverken kommer att vara väl synliga från 
flera platser i närområdet bedöms den planerade etableringen inte påverka några unika 
landskapsvärden, friluftsliv eller turism i området negativt.  

Turism och friluftsliv 

Det finns inga riksintressen för friluftslivet eller andra dokumenterade lokala eller regionala 
intressen för friluftsliv inom projektområdet. Tilltänkt projektområde nyttjas främst som 
närströvområde av de boende ikring området. Planerad anläggning kommer att påverka ljudbilden i 
området men bedöms inte medföra några begränsningar av allmänhetens möjligheter att nyttja 
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området för rekreationsändamål. Allmänheten kommer efter vindkraftverkens uppförande att fritt 
kunna uppehålla sig intill vindkraftverken. Sammantaget gör Bolaget bedömningen att anläggningen 
kommer att medföra små konsekvenser för friluftslivet i området.  

Det finns inga uppgifter om att projektområdet besöks frekvent av turister. I närområdet (<5 km) 
runt projektområdet finns dock aktörer inom turism. Exempelvis stuguthyrning, älgpark och 
caféer. Bolagets bedömning är att vindkraftparken inte kommer att nämnvärt påverka turisternas 
vilja att besöka kommunen. Avståndet till närliggande stugor gör att det beräknade ljudet från 
vindkraftverken kommer vara under 35 dB(A) vid stugorna.   Däremot kommer de vara möjliga att 
se från flera platser.  

Samråd  
I november 2019 genomfördes samråd med länsstyrelsen i Kalmar län och företrädare 
för Hultsfreds kommun. Samråd med allmänheten, organisationer och föreningar har 
genomförts under våren 2019 samt januari 2020. 

Av samråd framgår vidare en etablering av vindkraft inom vald lokalisering inte riskerar 
innebära några operationella problem för flygtrafiken eller störa olika typer av 
signalsystem såsom tele- och radiokommunikation samt radar. 
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2. TILLSTÅND OCH SYFTE MED MKB  

2.1 PRÖVNING ENLIGT MILJÖBALKEN  

2.1.1 Inledning  

Att uppföra och driva vindkraftverk kräver i de flesta fall tillstånd. När tillstånd krävs 
och hur tillståndsprövningen går till framgår av miljöbalkens 9 kapitel samt av 
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH).  

I bilaga till FMH finns en förteckning över de vindkraftsanläggningar som omfattas av 
tillstånds- eller anmälningskrav. Där finns också uppgifter om vilken myndighet som 
ansvarar för prövningen. Avgörande för hur en anläggning ska prövas är anläggningens 
storlek och dess utformning. I förordningen indelas vindkraftsanläggningar på land därför 
i tre olika prövningskategorier.  
 
Vindkraftparken vid Mösjöberg faller under prövningskategorin 40.90. Det gör 
verksamheter med två eller fler vindkraftverk, som står tillsammans (gruppstation) och 
vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter. Till denna 
kategori hör även ett enskilt vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 
meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses ovan eller ett 
vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med 
ett annat sådant vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten med 
det andra vindkraftverket påbörjades.  
  

2.1.3 Aktuell anläggning  

Denna MKB avser en vindkraftsanläggning bestående av maximalt 11 stycken 
vindkraftverk med en maximal totalhöjd av 250 meter. Anläggningen utgör således 
miljöfarlig verksamhet enligt Förordning 1998:899 och kräver tillstånd enligt 
miljöbalkens 9 kapitel. Tillståndsgivande myndighet är länsstyrelsen i Kalmar län.  

2.2 TILLSTÅNDSPROCESSEN 

2.2.1 Tillståndsprocessens genomförande 

Under processen med att söka tillstånd för en verksamhet vägs förväntade 
miljöpåverkan mot olika enskilda och allmänna intressen. Tillståndsprocessen kan därför 
delas in i tre olika delar: 

• Samråd med myndigheter, särskilt berörda, organisationer och allmänhet etc. 
• Inventeringar, utredningar och upprättande av miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB) 
• Upprättande av tillståndsansökan 

Under samrådsfasen presenterar sökanden projektet för länsstyrelsen, berörda 
kommuner, organisationer, allmänhet och de enskilda som kan anses bli särskild 
berörda. Samrådets hålls i syfte att alla berörda ska få en insyn i arbetet och en 
möjlighet att påverka projektets slutliga utformning. Det är också ett viktigt tillfälle för 
sökanden att då ta del av upplysningar och synpunkter som kan bidra till ett bättre 
underlag för beslut.  
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De synpunkter och yttranden som framförts under samråd beaktas sedan, tillsammans 
med resultatet från de undersökningar som sökanden själv genomfört, vid utformningen 
av vindkraftparken. Samrådsförfarandet är på så sätt en viktig del i arbetet med 
framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen och upprättandet av tillståndsansökan 
för projektet.  

2.2.2 Samråd 

Avgränsningssamråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken (MB). Vindparken antas medföra en 
betydande miljöpåverkan och inget undersökningssamråd har därför genomförts.  

FSC-samråd genomfördes under hösten 2018 med berörda markägare genom 
informationsmejl och tidningsannons med hänvisning till bolagets hemsida.  

I november 2018 fördes samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och Hultsfreds 
kommun, samt under perioden 3 maj till 17 juni 2019 samråd med allmänhet, 
organisationer och föreningar. Den 27 januari 2020 hölls även ett utökat samrådsmöte 
där förändringar och kommande planer presenterades.  

Samråden beskrivs i sin helhet i Bilaga 1. 

Samråd med berörd kommun och Länsstyrelse ägde rum på Hultsfreds kommun den 19 
november 2018. Vid mötet presenterades projektet och innehåll i den kommande 
ansökan diskuterades. Mötet avslutades med ett besök i projektområdet. Samrådet med 
kommun och Länsstyrelse beskrivs i sin helhet i Bilaga 1.2.  

Samråd med allmänhet, organisationer och föreningar inleddes den 3 maj 2019 med att 
inbjudan sändes ut. Fastighetsägare inom 0–4 km samt berörda organisationer och 
föreningar sändes inbjudan.  

Själva samrådet med allmänheten, organisationer och föreningar hölls i form av ett 
öppet hus med utställning i Skeppets lokaler, Målilla 22 maj 2019 mellan kl. 15.00-20.00. 
Mellan 150–200 personer kom för att ställa frågor och framföra sina synpunkter på 
projektet vid detta tillfälle. Vid utställningen deltog utöver representanter för bolaget 
även akustiker som påvisade hur ljudet från vindkraftverk låter. Material från 
samrådsutställningen samt inkomna synpunkter från allmänheten och åtgärder redovisas 
i sin helhet i Bilaga 1.1.5. 

Ett utökat samråd hölls den 27 januari 2020, efter förnyad inbjudan och annonsering i 
dagstidningar. Samrådet skedde i form av en sittande föredragning med möjlighet till 
allmänna frågor och svar. Protokollet från samrådet finns i Bilaga 1.1.6.   

Utöver länsstyrelse, kommuner, allmänhet, organisationer och föreningar har Dackevind 
AB genomfört samråd med följande myndigheter och företag under projektets gång:  

• Luftfartsverket 
• Försvarsmakten 
• Post och Telestyrelsen 
• Berörda radiooperatörer 
• Trafikverket 
• Närbelägna flygplatser  
• Skogsstyrelsen  

 
Dessa delar av samrådsprocessen redovisas i sin helhet i Bilaga 1.3 samt Bilaga 1.4. 
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2.2.3 Miljökonsekvensbeskrivningen 

2.2.3.1 Syfte och avgränsningar 

Omfattningen och detaljeringsgraden av innehållet i denna MKB har avgränsats utifrån 
vad bolaget i samråd med myndigheter, sakägare och allmänhet funnit vara rimligt med 
hänsyn till de aktuella problemställningarna. För att läsaren skall känna till de viktigaste 
förutsättningarna behandlas nedan de olika avgränsningar som gjorts i denna rapport.  
 
Regler om när det krävs en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och vad denna ska 
innehålla finns i miljöbalkens 6 kapitel. I 6 kap. 3 § framgår syftet med dokumentet:  

”Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning för en verksamhet eller åtgärd är att identifiera och 
beskriva de direkta och indirekta effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden kan 
medföra dels på människor, djur, växter, mark, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på 
hushållningen med mark och vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels på annan hushållning med 
material, råvaror och energi. Vidare är syftet att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter 
på människors hälsa och miljön.”5  

 

2.2.3.2 Omfattning  

Miljökonsekvensbeskrivningen omfattar en beskrivning av påverkan, effekter och 
konsekvenser av en vindkraftsetablering sydväst om samhället Målilla i Hultsfreds 
kommun. Miljökonsekvensbeskrivningen innehåller vidare en redovisning av 
nollalternativet. Påverkan, effekter och konsekvenser av planerad verksamhet redovisas 
dock endast i sin helhet för den anläggning som ansökan avser. Inventeringar omfattar 
det ursprungliga projektområdet, men i redovisande text nedan behandlas bara det som 
är relevant för den slutliga utformningen av projektområdet och tillhörande infartsväg.  
 

2.2.3.3 Geografisk avgränsning 

Beskrivningen av verksamhetens miljökonsekvenser har inriktat sig på de delar av 
området som påverkas av den förändrade markanvändningen eller som direkt angränsar 
till detta område. Beskrivningen avgränsas därför i huvudsak till projektområdet (se 
nedan). Gällande vissa aspekter såsom landskapsbild, riksintressen och naturresurser 
m.m. har dock beskrivningen av anläggningens miljöpåverkan kommit att utvidgas till att 
omfatta ett större område. De olika avgränsningarna skisseras nedan. 

 
5 Miljöbalken (1998:808) 6 kap 3 §  

Projektområde  Grovt skisserat område inom vilket anläggningsområdet 
utgör del. Projektområdets avgränsning framgår av figur 1 
i kapitel 5.1.  

Alternativområde  Med alternativområde avses i denna MKB lokaliseringar 
som Dackevind tittat på men som av olika anledningar inte 
lämpar sig för fortsatt projektering.   

Särskilt värdefulla områden Beskrivning av områden av riksintresse, Natura 2000, 
stora opåverkade områden m.m. har avgränsats till ett 
område uppgående till 10 kilometer från projektområdet. 

Inventeringsområde Det område som innefattar både själva projektområdet 
samt område för planerad infartsväg.  
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2.2.3.4 Avgränsning i tid  

De i miljökonsekvensbeskrivningen beskrivna konsekvenserna av verksamheten avser en 
verksamhetstid på 30 till 35 år. Projektområdet och dess omgivningar beskrivs utifrån 
den situation som gällde vid projekteringens påbörjande till och med 
miljökonsekvensbeskrivningens upprättande. Projektets olika aktiviteter och deras 
påverkan på människors hälsa och miljö redovisas för hela den tidsperiod som 
respektive aktivitet pågår. Aktiviteter omfattade av denna rapport är anläggningsarbete, 
reguljär drift, underhåll, avveckling och återställande.  

  

Visuell påverkan på landskapet En analys av vindkraftverkens visuella påverkan på 
landskapet och därmed landskapets tålighet för påverkan 
av landskapet. Riksintressen samt platser där många 
människor antas befinna sig, och där vindkraftverken kan 
antas bli synliga har beskrivits med fotomontage. Den 
visuella påverkan på respektive riksintresse redovisas 
under kapitel 5.6.1 och övriga områden redovisas i 
korthet i kapitel 7.4.1. Alla fotomontage kan ses i sin 
helhet i Bilaga 10. 

Ljud-/skuggutbredningsområde:   Område för vilken ljud eller skuggpåverkan från 
verksamheten beräknas kunna uppstå och som redovisas 
under kapitel 7.1 och 7.2. Genomförda beräkningar 
redovisas i Bilaga 8 och 9. 
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3. VINDKRAFT OCH MILJÖ  
I detta kapitel ges en kortfattad beskrivning av vindkraftens miljönytta. Vidare beskrivs de av 
riksdagen antagna nationella mål och planeringsramar för vindkraft samt hur en etablering av 
vindkraften förhåller sig till miljöbalkens syfte.  

  

3.1 VINDKRAFTENS MILJÖNYTTA 
Det främsta motivet till att etablera vindkraft är att producera energi. Därtill kommer 
att det är den förnybara energikälla som har störst utbyggnadspotential idag. Vinden är 
en förnybar resurs som kan brukas på ett långsiktigt hållbart sätt. Sveriges läge i 
västvindsbältet ger oss generellt goda vindtillgångar. Sverige är dessutom ett relativt 
glesbefolkat land, vilket ger oss bättre förutsättningar än många andra länder att utnyttja 
vinden för produktionsändamål.  

Att beräkna miljöpåverkan från förändringar av elanvändningen eller i elproduktion är 
dock mycket komplext. Svårigheten härrör från att den el som konsumeras har 
producerats i en stor mängd produktionskällor av olika slag. Andelen el som 
producerats i de olika produktionskällorna varierar dessutom hela tiden till följd av 
faktorer såsom bränslepriser, ekonomiska styrmedel, årstid, väderlek m.m. 6  

En metod för miljövärdering av elproduktion är att miljöbelastningen beräknas utifrån 
den kraftkälla som utgör driftsmarginal, det vill säga den kraftkälla som vid varje givet 
tillfälle är dyrast att använda för elproduktion. Denna metod för miljöbedömning som 
rekommenderas av Energimyndigheten7 bygger således på att man inkluderar en 
bedömning av vilken teknik som försvinner eller tillkommer när elproduktionen 
förändras.  

I dagens nordeuropeiska elsystem utgörs marginal-elen under en stor del av året av 
elkraft producerad i kolkondensverk.8 Sveriges elproduktion bestående främst av 
vattenkraft, kärnkraft och vindkraft, har låga utsläpp av koldioxid. Sveriges elnät är 
sammankopplat med flera grannländer. Under 2018 nettoexporterade Sverige 17,1 
TWh el till andra länder 9. Det mesta av elexporten gick till Finland, men även viss del 
till Norge, Danmark, Polen, Litauen och Tyskland. Förnybar elproduktion i Sverige kan 
ersätta elproduktion i grannländer som har en högre andel fossil elproduktion, såsom 
exempelvis Polen och Tyskland.  

Genom att låta nya vindkraftverk ersätta importerad el producerad med fossila bränslen 
från kolkraftverk i övriga Europa kan en rad miljöfördelar uppnås. 

 
6 Elforsk AB, Miljövärdering av el – med fokus på utsläpp av koldioxid, sid 2  
7 Statens Energimyndighet, Koldioxidvärdering av energianvändning, Vad kan du göra för 
klimatet? Persson Tobias, Eskilstuna 2008, sid 12  
8 Statens Energimyndighet, Koldioxidvärdering av energianvändning, Vad kan du göra för 
klimatet? Persson Tobias, Eskilstuna 2008, sid 15 
9 ”Energiläget 2019 – en översikt”, Energimyndigheten, april 2019 



 

Sida | 20   
  

3.2 MÅL FÖR VINDKRAFTEN 
Vindkraft är en förnybar och utsläppsfri energikälla, för vilken utvecklingen gått mycket 
fort sedan 1980 talet. De landbaserade vindkraftverk som byggs i Sverige idag har 
totalhöjder på över 200 meter. Utbyggnaden av vindkraft begränsar påverkan på den 
storregionala och globala miljön genom att el från vindkraft kan ersätta el producerad i 
fossileldade anläggningar.  

Politiska mål för förnybar energiproduktion och begränsningar i klimatpåverkan finns 
antagna både regionalt, nationellt och internationellt. 

I december 2015 så enades flera länder om ett globalt klimatavtal – Parisavtalet 10. I 
avtalet slås fast att den globala temperatur-ökningen ska hållas under 2 grader och att 
man ska sträva efter att den ska stanna på 1,5 grader. Avtalet trädde i kraft i november 
2016. Hitintills så har 194 länder och EU skrivit på Parisavtalet. Sveriges ratificerade 
Parisavtalet i oktober 2016. 

I juni 2016 beslutade Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna om en långsiktig överenskommelse för den svenska energipolitiken 
– Energiöverenskommelsen 11. Målet är 100 % förnybar elproduktion till 2040. 
Elcertifikatsystemet förlängdes och utökades till 18 TWh nya elcertifikat till 2030. Den 
förnyelsebara elproduktionen som finns idag är förutom vindkraft, även vattenkraft och 
solenergi. I december 2019 så lämnade Kristdemokraterna och Moderaterna 
överenskommelsen.   

Branchorganisationen Svensk Vindenergi bedömde tidigare att Sverige skulle kunna 
generera cirka 15 TWh vindel år 2020. Detta nåddes redan under år 2015 med 17 
TWh el producerad av vindkraft12, vilket motsvarar ca 10 procent av Sveriges 
elanvändning per år13. Under 2019 producerade vindkraftverken i Sverige 19,5 TWh, 
vilket är nuvarande rekord till följd av den pågående utbyggnaden. 14 

3.3 VINDKRAFTENS MILJÖVINSTER 
3.3.1 Miljövänlig energi  

Det främsta motivet till att etablera vindkraft är att producera energi. Till skillnad från 
fossila energikällor bidrar vindkraften varken till växthuseffekten, försurning eller 
övergödning av våra mark och vattendrag under drift. Genom att låta nya vindkraftverk 
ersätta importerad el producerad med fossila bränslen från kolkraftverk i övriga Europa 
kan en rad miljöfördelar uppnås. 

3.3.2 Resurshushållning 

Vindkraft är fördelaktigt ur ett livscykelperspektiv. Ett led i detta är vad som brukar 
omnämnas i termer av ett vindkraftverks ”pay off-tid”. Med pay off-tid avses hur lång tid 
det tar innan den energi som utnyttjats för tillverkning av ett vindkraftverk har 

 
10 ”Paris Agreement”, FN, 2015 
11 ”Energiöverenskommelse - Ramöverenskommelse mellan Socialdemokraterna, 
Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Kristdemokraterna”, 2016-06-10 
12http://www.energimyndigheten.se/fornybart/vindkraft/marknadsstatistik/ny-
sida/vindkraftens-del-av-elforsorjningen-2015/ 2017-02-10 
13Energiöverenskommelse 2016-06-10. Ramöverenskommelse mellan Socialdemokraterna, 
Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Krisdemokraterna.  
14 https://www.energiforetagen.se/pressrum/pressmeddelanden/2019/elstatistik-for-2019-
storsta-nettoexporten-nagonsin/ 2020-02-24 

http://www.energimyndigheten.se/fornybart/vindkraft/marknadsstatistik/ny-sida/vindkraftens-del-av-elforsorjningen-2015/
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/vindkraft/marknadsstatistik/ny-sida/vindkraftens-del-av-elforsorjningen-2015/
https://www.energiforetagen.se/pressrum/pressmeddelanden/2019/elstatistik-for-2019-storsta-nettoexporten-nagonsin/
https://www.energiforetagen.se/pressrum/pressmeddelanden/2019/elstatistik-for-2019-storsta-nettoexporten-nagonsin/
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producerats av samma vindkraftverk när det väl tagits i drift. Det innebär att ett 
vindkraftverk redan efter 6–7 månader har producerat lika mycket energi som åtgått vid 
dess tillverkning.15 Efter denna tid kommer vindkraftverket att producera ren och 
förnybar energi under sin kvarvarande livstid, vilket uppgår till 30–35 år. Nästan allt 
material från vindkraftverket kan återvinnas efter att det tjänat ut.  

3.4 DE NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅLEN 
3.4.1 Om de nationella miljökvalitetsmålen 

Det övergripande miljöpolitiska målet är att till nästa generation lämna över ett samhälle 
där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. Av denna anledning finns sedan år 2005 i 
Sverige 16 nationella miljökvalitetsmål antagna av riksdagen. Dessa kvalitetsmål 
beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur och kulturresurser som 
är ekologiskt hållbara på lång sikt. Med undantag för klimatmålet som sträcker sig till år 
2050 är syftet att samtliga miljökvalitetsmål ska vara uppnådda till år 2020. År 2020 visar 
det sig att det är långt kvar för att flertalet av målen ska uppnås och i vissa fall går 
arbetet åt fel håll16.  

Vindkraft är en förnybar energikälla som bidrar direkt eller indirekt till möjligheten att 
uppfylla flertalet av de 16 miljökvalitetsmålen.  
 

3.4.2 Begränsad klimatpåverkan   

Vindkraftsproducerad el resulterar i reducerade utsläpp av koldioxid och andra 
växthusgaser jämfört med elproduktion baserad på förbränning av fossila bränslen.  
 

3.4.3 Frisk luft  

Med undantag från uppförandefasen och nedmonteringen genererar vindkraften inte 
några utsläpp av luftföroreningar. En ökad produktion av förnybar energi i form av 
vindkraft bidrar till att reducera utsläppen av kväveoxider, partiklar och andra skadliga 
ämnen som orsakas av förbränning av fossila bränslen.  
 

3.4.4 Bara naturlig försurning  

Vindkraft genererar inte några utsläpp av försurande ämnen. En ökad produktion av 
förnybar energi i form av vindkraft har potential att reducera utsläppen av kväve- och 
svaveloxider och därmed minska nedfallet av försurande ämnen.  
 

3.4.5 Ingen övergödning  

Till skillnad från exempelvis kolkraftverk eller annan industri producerar vindkraftverk el 
utan att utsläpp av kväve, svaveloxider eller andra näringsämnen når omgivande miljö. 

 

3.5 MILJÖKVALITETSNORMER 
Miljökvalitetsnormerna är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes genom 
miljöbalken år 1999. Utgångspunkten för normerna är kunskap om vad människan och 
naturen tål och miljökvalitetsnormerna kan på så vis omfatta högsta tillåtna halt av ett 

 
15 http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/ 2017-02-24 
16 http://www.sverigesmiljomal.se/sa-fungerar-arbetet-med-sveriges-miljomal/ 2020-03-12 

http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/
http://www.sverigesmiljomal.se/sa-fungerar-arbetet-med-sveriges-miljomal/
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ämne i luft, mark eller vatten. Vindkraft påverkar i normala fall inte några 
miljökvalitetsnormer negativt under driftsfasen.   
 
Om vindkraft ersätter fossil elproduktion kan istället dessa leda till en förbättring av 
utomhusluftkvaliteten.  Miljökvalitetsnormen för buller17 gäller för vägar, järnvägar, 
flygplatser, tillstånds-pliktiga hamnar och vissa större industrier. Vindkraftverk innefattas 
inte i någon av dessa uppräknade kategorier. 
 
Kommuner och myndigheter har ansvar för att miljökvalitetsnormerna efterföljs. 
 

     

 
17 ”Förordning (2004:675) om omgivningsbuller”, Miljö- och energidepartementet, 2004 
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4. LOKALISERINGSBEDÖMNING  
Kravet på lokaliseringsbeskrivning framgår av miljöbalkens 6 kap. 7 §, 2 stycket, 1p samt 4p. 
Paragrafen stadgar att miljökonsekvensbeskrivningen för verksamheter, vilka ska antas medföra 
en betydande miljöpåverkan, alltid skall innehålla en beskrivning av verksamhetens lokalisering, 
en redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga samt en beskrivning av 
konsekvenserna av att verksamheten inte kommer till stånd.18  

4.1 BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR VALD 
PLACERING 
De viktigaste parametrarna när det gäller en etablering av vindkraft är vindtillgången på 
platsen och möjligheten att kunna ansluta till elnät. Vindens energiinnehåll är 
proportionerlig mot hastigheten i kubik vilket innebär att om vindhastigheten 
fördubblas ökar energin åtta gånger. En liten ökning av vindhastigheten ger därför en 
stor förändring av den energi som kan tas tillvara. Av den anledningen eftersträvas 
alltid goda vindlägen och höga torn vid en etablering. 

4.2 LOKALISERINGSUTREDNINGAR 
För att så långt som möjligt minimera nyintrång i samband med en etablering av 
vindkraftverk eftersträvas områden med befintlig infrastruktur i form av transportvägar. 
Området bör vara beläget på en plats som möjliggör elnätsanslutning med ledig 
kapacitet. Närheten till anslutningspunkt är en viktig faktor som kan fördyra ett 
vindkraftsprojekt avsevärt. I tidigt skede studeras även avstånd till bostäder, sedan 
tidigare kända värden såsom olika natur- och kulturvärden samt nationella intressen och 
översiktsplaner.  

4.3 FÖRDJUPADE UNDERSÖKNINGAR 
Följande undersökningar/inventeringar har genomförts inför denna MKB: 

- En arkeologisk utredning Etapp 1. 
- En fladdermusinventering. 
- En naturvärdesinventering  
- En fågelinventering samt en tjädermiljöinventering.  
- Ljud- och skuggberäkningar 
 

4.4 JÄMFÖRELSE MELLAN STUDERADE 
ALTERNATIVOMRÅDEN 
Följande projekt har tidigare utretts men valts bort av olika anledningar. 

Tabell 1. Utredda projekt samt anledning till att man inte arbetat vidare med projekten.  

 
18 Miljöbalken (1998:808) 6 kap, 7 §, 2 st, 1 samt 4 punkten.  

Plats Anledning till ej aktuellt som vindprojekt 
Eldstorp, Aneby Begränsade elnätsanslutningsmöjligheter och de bästa 

vindlägena för nära bostäder 
Näshult, Vetlanda För litet projektområde för att möjliggöra vindkraftsetablering 

 
Hullhult & Höreda, Vetlanda För dåliga vindar 
Hunseberg, Nässjö Bland annat för dyr elnätsanslutning i förhållande till antalet 

vindkraftverk. 
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5. OMRÅDESBESKRIVNING  
 

5.1 MÅLILLA, MÖRLUNDA OCH VIRSERUM MED 
OMNEJD 
Det föreslagna projektområdet ligger i södra delarna av Hultsfreds kommun, mellan 
orterna Målilla, Virserum och Mörlunda. Avståndet till Målilla är cirka 5 kilometer i 
nordöstlig riktning, Virserum 6 km i västlig riktning och Mörlunda 4,5 km i östlig riktning 
från projektområdets ytterkant.  

Projektområdet ligger på sydsvenska höglandets östra kant och är bitvis kuperat.19 Det 
planerade projektområdet omfattar ca 16 km2. 

Det föreslagna projektområdet ligger inom mark som i översiktsplanen för Hultsfred 
kommun bedömts vara lämpligt för etablering av vindkraft.20 Översiktsplanen är 
framtagen för vindkraftverk med en totalhöjd på 150 meter. Eftersom Dackevinds 
ansökan avser vindkraftverk med en totalhöjd om 250 m har bolaget därför själva valt att 
hålla ett avstånd på minst 1500 m till bostäder för att minska den visuella påverkan på 
landskapet. Projektområdet omfattas inte av detaljplan.  

 
19 Översiktsplan Hultsfreds kommun 2009, antagen 2010-06-21.   
20 Sammanställningskarta för översiktsplan för vindbruk i Hultsfreds kommun, antagen 2010-06-21. 

Figur 1. Karta över projektområdet med tänkta placeringar. 
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5.2 LANDSKAPET  
5.2.1 Topografi och vegetation 

Själva projektområdet utgörs av skogsbeklädda morän och hällmarker, vilka är starkt 
påverkade av det moderna skogsbruket med många nyligen avverkade skogsytor eller 
ungskog. Tall och gran är dominerande trädslag, även om inslag av lövträd förekommer. 
Projektområdet genomkorsas av skogsbilvägar. Inom projektområdet finns en del 
mindre sumpskogar samt sjöar och bäckar. 

Mellan projektområdet och samhällena Målilla och Mörlunda i nordöst-öst breder 
jordbruksmarken i Emådalen ut sig. Genom denna slättbygd rinner både Gårdvedaån 
och Emån. I övriga väderstreck omges projektområdet i huvudsak av skogsmark, men 
med inslag av jordbruksmark och mindre sjöar. 

5.2.2 Infrastruktur  

Större delen av projektområdet genomkorsas av skogsbilvägar. Väg 23 löper nordväst 
om projektområdet, och binder samman med väg 47 nordöst om området  

Figur 2. Föreslagen vägdragning med infart till projektområdet. 
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I nordväst avgränsas projektområdet av en luftledning.  

Inom projektområdet finns genom det aktiva skogsbruket ett väl utbyggt nät av 
skogsbilvägar. Bolaget har tagit fram ett förslag till vägdragning. Se figur 2 och vidare 
under kapitel 6.4. 

5.2.3 Bebyggelse  

Närmsta belägna tätort är Målilla med 1471 invånare och Mörlunda med 849 invånare. 
Virserum har 1862 st invånare.21 

Förutom ovan nämnda tätorter består bebyggelsen runt projektområdet av mindre 
byar, gårdar och mer eller mindre samlad bebyggelse eller enstaka hus. Det är både 
permanentboende och fritidshus.  

Projektområdet är lokaliserat på fastigheterna Gårdveda 1:3, Kristineberg 2:7, 
Kristineberg 2:4 och Lilla Aby 1:2. Området för infartsväg består av fastigheterna 
Fröreda 6:1 och Gårdveda 9:1.   

För de torp som finns inom projektområdet finns överenskommelse med markägaren 
om att dessa inte skall användas som bostäder när vindkraftparken börjar byggas.  

Minsta avstånd mellan bostadshus och vindkraftverk är 1500 m.  

5.3 VINDRESURSER 
5.3.1 Nationell vindkartering  

Den nationella vindkartan visar årsmedelvindar på mellan 7,2 till 7,5 m/s på 140 m höjd 
ovan mark. Under 2017 genomfördes en kortare vindmätningskampanj med 
fjärranalysutrustning för att inhämta mer underlag.  

 
21 http://www.hultsfred.se/artikel/folkmangd-aldersfordelning-och-yta/ 2019-09-25 

Figur 3. Installerad fjärranalysutrustning av modell AQ500 i projektområdet. 

http://www.hultsfred.se/artikel/folkmangd-aldersfordelning-och-yta/
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5.4 PÅGÅENDE MARKANVÄNDNING 
5.4.1 Skogsbruk  

Projektområdet ligger i ett aktivt skogsbruksområde, med stora ytor nyligen avverkad 
skog blandat med planteringar i olika ålder. Genom området löper skogsbilvägar av god 
standard.  

5.4.2 Friluftsliv och turism 

Inom Projektområdet finns inga miljöer som särskilt utpekats som värdefulla för 
friluftslivet och inga utmärkta vandrings- eller ridleder löper genom detsamma. Enligt 
synpunkter på samråd med allmänheten den 22 maj 2019 ska området nyttjas av 
turister och närboende. Även om projektområdet inte utpekats som särskilt värdefullt 
för det allmänna friluftslivet kan området ändå inneha visst värde för olika former av 
rekreationsändamål.  
  
Varken projektområdet eller dess närhet kan klassas som orört och vildmarsklikt pga. 
det aktiva skogsbruket som bedrivs i området.  

 
Genom att sammanställa information hämtad från Hultsfreds kommuns företagsregister 
har Dackevind AB utrett huruvida det inom eller i anslutning till tilltänkt 
etableringsområde finns företag eller verksamheter, vilka skulle kunna påverkas negativt 
av etableringen av vindkraft. I syfte att även fånga upp mindre verksamheter, såsom 
privat stuguthyrning, caféverksamhet, restauranger, platsanknutna evenemang m.m. har 
utdrag ur företagsregistret kompletterats med en granskning av tillgänglig 
turisminformation för Hultsfreds kommun22. Information om turism i området har 
inhämtats genom en granskning av de broschyrer och länkar som tillhandahålls av 
Hultsfreds kommun via kommunens webbplats.  

Inom Hultsfreds kommun finns flera aktörer med verksamheter inriktade mot turism, 
med friluftsaktiviteter och upplevelser, caféer, bed and breakfast och bostadsuthyrning. 
Inte sällan erbjuder aktörerna en kombination av tjänster och turistverksamheten.  
 
Runt om Målilla och Virserum finns många sjöar och vattendrag med goda 
fiskemöjligheter. Inga av dessa ligger dock inom projektområdet.23 Norr om 
projektområdet ligger sjön Flaten tillsammans med flera andra mindre sjöar med goda 
fiskevatten24. Emån med kringliggande dalgång är både riksintresse för naturvård, men 
också delvis för friluftsliv och kultur. I Emån lever både havsöring och mal vilket gör ån 
till ett populärt fiskevatten.25   

På östra sidan om projektområdet ligger Målilla älgpark. Avståndet till närmaste 
vindkraftverk är 2,1 km. I Målilla Älgpark hålls älg och andra djur i hägn i anslutning till 
Kristinebergs Herrgård. Ett antal hus finns även för uthyrning. Djurparken besöks 
årligen av ett stort antal turister från flertalet länder.26  

Ca 4 km norr om nordligaste planerade vindkraftverk ligger Stora Hammarsjöområdet, 
som är av riksintresse för friluftsliv. Området sträcker sig norrut mot Hultsfred och 
erbjuder natur med goda möjligheter till svamp- och bärplockning, vandrande, bad och 

 
22 http://visithultsfred.se/kategori/hem/se-gora/ 2019-11-06 
23 www2.visithultsfred.se 2018-10-11 
24 http://www.flatenfiske.se/flaten.htm 2019-11-06 
25 http://www.eman.se/sv/fakta/ 2019-11-12 
26 https://www.malillaalgpark.se/ 2020-03-12 

http://visithultsfred.se/kategori/hem/se-gora/
http://www.flatenfiske.se/flaten.htm
http://www.eman.se/sv/fakta/
https://www.malillaalgpark.se/
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fritidsfiske. Genom området går även Smalspåret med sin dressinverksamet. Delvis 
sammanfaller området av riksintresse för friluftsliv även med riksintressena för 
naturvård och kulturmiljövård vid Emån27. (Se kap 5.6.1 Områden av riksintresse).  
Strax söder om Virserums samhälle, sydväst om etableringsområdet finns Dackestupet, 
en skidanläggning med tre nedfarter. Avståndet mellan projektområdet och 
skidanläggningen är ca 8 km. 28  

I de mindre orterna runt om projektområdet finns flertalet olika idrottsklubbar, museer, 
konstnärer, teatrar mm.   

5.4.2.1 Påverkan på friluftsliv och turism 

Opåverkade och tysta områden utpekade i kommuners översiktsplaner är ofta 
olämpliga för etablering av vindkraft. Däremot finns det exempel på platser där turism 
och vindkraft fungerar bra. Naturmiljöer med goda rekreationsupplevelser är ofta 
uppskattade turistmål.29 Projektområdet är inte orört på grund av det aktiva 
skogsbruket i området. Dock kommer vindkraftverken vara synliga, främst öster om 
projektområdet eftersom skogen övergår till slättbygd och norr om projektområdet vid 
Flaten med kringliggande fiskesjöar. Vindkraftverken kommer dock inte påverka 
möjligheten till fortsatt fiske eller möjligheten att njuta av Emådalens värden som 
riksintresse. Vindkraftverken kommer till följd av avstånden ej heller vara de 
dominerande objekten från dessa platser.  

Projektområdet bedöms inte vara plats för något omfattande friluftsliv eller turistmål. 
På samrådet med allmänheten 2019 framkom dock planer på cykelled genom områdets 
norra delar. Avståndet mellan vindkraftverk och den större vägen i norr som sträcker 
sig från Flathult och ut till Gårdveda är minst 450 m. Bolaget gör därför bedömningen 
att det inte bör uppstå en konflikt mellan vindkraftparken och cykelleden med tänkt 
dragning.  
 
Ingen stuguthyrning eller annan turistverksamhet finns inom projektområdet men på 
några platser runt om projektområdet, främst i anslutning till kringliggande sjöar norr 
om samt ostsydost om projektområdet. Dock framkom synpunkter från samrådet med 
allmänheten att turister som hyr boende norr om projektområdet vistas i 
projektområdet. Stuguthyrarna är oroliga att turisterna inte ska komma tillbaka. Att 
vindkraftverken skulle få den effekten på stuguthyrningen finns idag inga direkta källor 
på. Vindkraftverken kommer vara synliga från flera av dessa stugor men avståndet är 
mer än 1500 meter, vilket gör att vindkraftverken inte bedöms kunna påverka 
stuguthyrningen i större skala. Synpunktslämnare menar att stuguthyrningen bygger på 
områdets lugn och vackra miljö. För många symboliserar vindkraftverk ren energi och är 
inte en negativ upplevelse. Välbesökta natur- och kulturområden med många närliggande 
vindkraftverk som Omberg och Tåkern i Östergötland besöks årligen av stora mängder 
turister.  

Målilla Älgpark ligger på ett avstånd om minst 2,1 km från närmaste vindkraftverk. 
Dackevinds bedömning är att avståndet är så pass långt att vindkraftverken inte kommer 
påverka älgarna eftersom älgarnas syn är begränsad. De skuggberäkningar som Bolaget 
genomfört visar att området kring parken inte kommer träffas av någon skugga. 
Ljudnivån är beräknad till under 35 dB(A) vid Älgparken. En annan älgpark i Sverige har 

 
27 Översiktsplan Hultsfreds kommun 2009, antagen 2010-06-21. S. 55.  
28 http://www.dackestupet.com/ 2018-10-11 
29 http://www.vindlov.se/sv/steg-for-steg/stora-anlaggningar/inledande-skede/annan-
naringsverksamhet/ 2017-05-17 

http://www.dackestupet.com/
http://www.vindlov.se/sv/steg-for-steg/stora-anlaggningar/inledande-skede/annan-naringsverksamhet/
http://www.vindlov.se/sv/steg-for-steg/stora-anlaggningar/inledande-skede/annan-naringsverksamhet/
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ett avstånd på ca 1,5 km till närmaste vindkraftverk. Ägaren ser inga effekter av 
vindkraftverken på varken antalet besökare eller på älgarnas hälsa. Ägaren menar att 
antalet besökare styrs av den utländska valutans värde, då majoriteten av besökarna 
kommer från exempelvis Danmark.30 Ett annat exempel är Kolmårdens djurpark. Där 
hålls älgarna i hägn över vilken linbanan med besökare passerar. Själva linbanan går 
relativt ljudlöst men när gondolerna passerar de stolpar som håller uppe linbanan 
uppstår ljud. Detta sker dock inte konstant utan endast när linbanan är i drift. Dessa 
hägn gränsar till lejonen. Deras rytande syns inte påverka stressnivån hos älgarna. Inte 
heller den stora berg-och dalbanan Wildfire som vid mätningar uppnår ljudnivåerna 49 
dB(A) vid närbelägna lejonhägnet.31 I Djurskyddsmyndighetens föreskrifter står angivet 
följande " 39 § Djur får inte utsättas för buller av sådan nivå och frekvens att det påverkar 
djurens hälsa menligt. De får endast tillfälligtvis utsättas för mekaniskt buller överstigande 65 
dBA. 32  

Utöver stuguthyrning har Dackevind varken inom eller i direkt anslutning till det 
tilltänkta projektområdet kunnat finna verksamhetsutövare vars verksamhet möjligen 
skulle kunna påverkas negativt av föreslagen etablering, med de hänsynsavstånd mellan 
verk och bostad som Dackevind valt att hålla.  

Stora Hammarsjöområdet, norr om projektområdet, är ett välbesökt område för 
friluftsliv, främst för fiske33. Det går inte att utesluta en viss visuell påverkan på 
riksintresset för friluftsliv. Den bedöms dock bli acceptabel, eftersom det är 4 km 
mellan området för riksintresse och projektområde. Riksväg 47 passerar mellan ovan 
nämnda områden. Riksväg 47 är starkt trafikerad och bidrar med bakgrundsljud till 
Stora Hammarsjöområdet.  
 
En etablering av vindkraft i området kommer inte att påverka möjligheterna för de 
närboende eller allmänheten att utöva friluftsliv i området. Det kommer således även 
fortsättningsvis att vara möjligt att använda området för promenader, och 
svampplockning mm. För de personer som regelbundet nyttjar området för 
friluftsändamål kommer upplevelsen av området dock att förändras både visuellt och 
ljudmässigt genom planerad anläggning. Bolaget har inte kunnat finna några uppgifter på 
att projektområdet skulle vara särskilt välbesökt av turister. 

Med hänsyn till att området ej är av riksintresse för friluftsliv, inte innehåller vandrings- 
eller ridleder samt att få människor idag nyttjar området för rekreations- och 
friluftslivsaktiviteter, är det bolagets bedömning att anläggningens påverkan på det 
rörliga friluftslivet samt turismen är att betrakta som begränsad.  Det kan inte antas 
påverka enskildas friluftsliv, näringsutövare eller turistverksamhet på ett nämnvärt 
negativt sätt.  

5.4.3 Jakt och fiske 

Jakt bedrivs i området på älg och småvilt. Etableringen bedöms inte påverka 
möjligheten att fortsätta bedriva jakt i området. Det förbättrade och delvis utbyggda 
vägnätet kommer underlätta jakten eftersom det ökar tillgängligheten. Under 
byggnationen kan den mänskliga närvaron få en del vilt att söka sig utanför 
projektområdet i större utsträckning. Erfarenhet från liknande projekt har visat att när 

 
30 Moose af Anneröd. 
31https://www.norrkoping.se/download/18.3c7dd883163aa0ee7a227cb/1530180085031/marmorbr
ottet-1-21-miljokonsekvensbeskrivning-lagakraft.pdf 2020-03-03 s. 38 
32http://www.jordbruksverket.se/download/18.26424bf71212ecc74b08000877/1370040445226/DF
S_2004-19.pdf s. 8 2020-03-03 
33 https://visithultsfred.se/hesjon-stora-hammarsjoomradet/ 2020-06-26 

https://www.norrkoping.se/download/18.3c7dd883163aa0ee7a227cb/1530180085031/marmorbrottet-1-21-miljokonsekvensbeskrivning-lagakraft.pdf
https://www.norrkoping.se/download/18.3c7dd883163aa0ee7a227cb/1530180085031/marmorbrottet-1-21-miljokonsekvensbeskrivning-lagakraft.pdf
http://www.jordbruksverket.se/download/18.26424bf71212ecc74b08000877/1370040445226/DFS_2004-19.pdf
http://www.jordbruksverket.se/download/18.26424bf71212ecc74b08000877/1370040445226/DFS_2004-19.pdf
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byggnationen är klar återvänder djuren. Som exempelvis ett gods i Skåne där det 
bedrivs kommersiell jakt. Under själva byggnationen höll sig djuren undan, men när 
vindkraftverken väl var i drift återvände djuren och idag ser jägmästaren ingen skillnad.   

5.4.4 Närliggande vindkraftsanläggningar 

Vid Järnforsen, ca 12 km nordväst om projektområdet ligger vindpark Fröreda. Parken 
med sina 7 vindkraftverk togs i drift vid årsskiftet 2015–201634. Vindkraftverken i 
Fröreda har en totalhöjd på 180 m.35  

Ca 13 km sydöst om projektområdet byggdes under 2008 två vindkraftverk med en 
totalhöjd på 125 m respektive 145 m.36 

I Hultsfreds kommun finns fler vindkraftsprojekt i planeringsstadiet.  

5.4.4.1 Kumulativa effekter 

De kumulativa effekterna av den aktuella vindkraftparken rör främst visuell påverkan. 
Avståndet mellan de olika parkerna är för långt för att ljudet ska vara möjligt att 
uppfatta från dem båda samtidigt.  

Vindkraftparken Fröreda kan från vissa platser ses tillsammans med den blivande 
vindkraftparken vid Mösjöberg. Främst från platser öster om projektområdet där 
landskapet är flackare. Dock är det främst hinderljuset som är synligt. Från platser 
mellan de båda parkerna ökar möjligheten att se vindkraftverk från olika parker, men de 
kommer ligga åt olika väderstreck. Från exempelvis byn Blackelid syns vindkraftverken i 
Fröreda tydligt från flera platser, medan siktlinjerna mot Mösjöberg begränsas till viss 
del av närliggande vegetation och mängden byggnader.  

5.5 PLANFÖRHÅLLANDEN 
5.5.1 Rådande planförhållanden 

Projektområdet omfattas inte av detaljplanen. Kommunerna ansvarar för den fysiska 
planeringen av mark- och vattenanvändningen samt den lokala energiplaneringen. Den 
nu gällande översiktsplanen för Hultsfreds kommun antogs under 2010.  

5.5.2 Påverkan på gällande planförhållanden 

I översiktsplanen finns inga specifika detaljplaner för området. Projektområdet ligger 
inom ett område utmarkerat som lämpligt för vindkraftsetablering. Totalhöjden för 
vindkraftverken som behandlades i den gällande översiktsplanen är endast 150 meter. 
Dackevind har tagit hänsyn till det, och därför valt att själva öka avstånden till 
bostadshus till minst 1500 meter, i de fall inte annat avtalats med markägare. Figur 4 
visar att högre vindkraftverk inte ger en större visuell påverkan om de placeras på 
Dackevinds självvalda avstånd om 1500 m, jämfört med ett vindkraftverk med 
totalhöjden 150 m, som placeras där ljudnivån når 40 dB(A) vid bostad.  

Bolaget uppfyller även det respektavstånd till områden med särskilt känslig natur som 
områden av riksintresse för naturvård eller Natura 2000-områden som i kommunens 

 
34 https://www.hultsfred.se/artikel/vindkraft/ 2020-02-10 
35 https://www.eolusvind.com/nyheter/vindpark-froreda-invigd/ 2019-11-12 
36 https://vbk.lansstyrelsen.se/ 2020-02-10 

https://www.hultsfred.se/artikel/vindkraft/
https://www.eolusvind.com/nyheter/vindpark-froreda-invigd/
https://vbk.lansstyrelsen.se/
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översiktsplan anges inte ska understiga vindkraftverkets totalhöjd plus ytterligare 50 
meter. 37  

 

5.6 NATIONELLA SKYDDS- OCH 
BEVARANDEINTRESSEN 

5.6.1 Områden av riksintresse  

Områden av riksintresse är ett av miljöbalkens styrmedel för hushållning med mark- och 
vattenområden. Bestämmelserna återfinns i miljöbalkens 3–4 kapitel. I miljöbalkens 6:e 
kapitel 3 § stadgas att ”Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har 
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller 
med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av 
tätorter skall särskilt beaktas. Områden som är av riksintresse för naturvården, 
kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första 
stycket.”  

Nedan beskrivs samtliga områden av riksintresse som förekommer på ett avstånd upp 
till tio kilometer från projektområdet såsom det är utmärkt på nedanstående karta. En 
bedömning av vindkraftparkens förväntade visuella påverkan redovisas för respektive 
riksintresse-område, tillsammans foto med vindkraftsskisser på lagda och i de fall 
vindkraftverken blir synliga, redovisas även ett fotomontage.  Detta för att vissa 
områden skyddas inom ramen för flera riksintressen. 

I de fall Länsstyrelsen har framfört specifika frågeställningar kopplat till områden av 
riksintresse redovisas dessa under respektive område nedan. Samtliga fotomontage som 
redovisas nedan återfinns även i Bilaga 10 som helsidesfoton. 

 

 
37 https://www.hultsfred.se/files/2012/10/%C3%96P2009.pdf Hämtat:  2019-05-27 s. 92. 

Figur 4. Jämförelse mellan vindkraftverk med totalhöjden 150 m på avstånd från bostad för ljudnivån 
beräknas nå 40 dB(A) och med totalhöjden 250 m där avståndet istället är det av Dackevind bestämda 
1500 m. 
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Tabell 2 Förekommande riksintressen inom en radie av 10 km från projektområdet.  
Områdets namn Riksintresse 

för 
naturvård 

Riksintresse 
för 

kulturmiljö 

Riksintresse 
för 

friluftsliv 

Natura 
2000-

område 
Emåns vattensystem/ 
Emådalen (A) 

 
X 

 
X 

  
X 

Odensås (B) X    
Virserumsåsen (C) X    
Ramsebo-Äsen (D) X    
Järeda (E)  X   
Skinnskälla-Högeruda 
(F) 

X   X 

Stora 
Hammarsjöområdet (G) 

  X  

Hagelsrum (H)  X   
 

Figur 5 Områden inom 10 km från projektområdet som är klassade som riksintresse för naturvård, kultur 
eller friluftsliv. 

Figur 5. Riksintressen inom 10 km från vindkraftverken. 
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5.6.1.1 Emåns vattensystem och Emådalen (A)  

Nordost om projektområdet sammanfaller området för riksintresse för kulturmiljövård, 
Emådalen, delvis med Emåns vattensystem, som är klassat som riksintresse för 
naturvård och som Natura 2000-område. Riksintresset sträcker sig från områdena kring 
Pauliström, ca 16 km norr om projektområdet, förbi nordöst om projektområdet och 
mynnar slutligen i norra delen av Kalmar Sund, Östersjön, ca 50 km sydöst om 
projektområdet. Tillsammans med sina biflöden är Emån sydöstra Sveriges största 
vattendrag38 med höga biologiska värden och strukturell diversitet39. Till ytan är 
riksintresset kulturmiljövård 164 kvm stort, och för naturvård 128 kvadratkilometer. 

Syftet med att skydda Emåns vattensystem som ett Natura 2000-område är att bevara 
områdets särpräglade och variationsrika vattenmiljöer och hyser flera sällsynta 
biotoper40.  

Emån är känt för sina rika fågelförekomster men också ovanliga arter av andra 
djurgrupper såsom fiskar. Mest känd är Emån för den snabbväxande havsöringen. Totalt 
finns mer än 30 olika fiskarter, varav samtliga arter är upptagna på EU:s artdirektiv (med 
undantaget av arten stör).41 Vid samrådet med allmänheten inkom information om 
förekomster av havsörn, något som också noterades vid den fågelinventering som 
genomfördes av Naturcentrum. Naturcentrum gjorde dock bedömningen att 
förekomsten inte var i konflikt med planerad vindkraftpark.42  

Området Emådalen är en dalgångsbyggd med en mångfald av väl sammanhållna 
kulturmiljöer som tillsammans återspeglar utvecklingen av en småländsk dalgång. Ån har 

 
38 Forslund, M. Registerblad för område av riksintresse för naturvård i Kalmar län, Emåns 
vattensystem, Länsstyrelsen i Kalmar län. 1998-10-14. Uppdaterad 2001-01-1 
39 https://viss.lansstyrelsen.se/ProtectedAreas.aspx?protectedAreaEUID=SE0330160 2020-03-11 
40 Bevarandeplan för Natura 2000-området Emåns vattensystem i Kalmar län. Länsstyrelsen i 
Kalmar län. Fastställd 2005-12-15.  
41 http://www.eman.se/sv/fakta/ 2020-04-22 
42 Malmqvist, A, Sandström J. Fågelinventering vid Målilla, Hultsfreds kommun 2017. S. 11.  

Figur 6. Gårdvedaån, ett av Emåns biflöden. Foto: Emma Polder år 2019. 

https://viss.lansstyrelsen.se/ProtectedAreas.aspx?protectedAreaEUID=SE0330160
http://www.eman.se/sv/fakta/
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sedan länge påverkat bebyggelsens placering och odlingslandskapets framväxt. Området 
kring dalgången är troligtvis ett av de första områden som befolkades efter istiden.43 

De kulturhistoriska värdena kring Emådalen är till största delen kopplat till 
odlingslandskapet44. De höga biologiska värdena är kopplade till områdets höga 
biologiska diversitet. 

5.6.1.1.1 Visuell påverkan på Emån och Emådalen 

 
 

Områdena för riksintresse som rör Emån och Emådalen är stora till ytan. Själva 
vattendraget Emån är 22 mil lång45. Det innebär att det endast är från en begränsad del 
av den totala ytan av riksintresset som vindkraftverken kommer vara synliga. Därför har 
Bolaget valt att i kommande text endast fokusera på de delar av Emån och Emådalen där 
vindkraftverken är synliga. Först presenteras ett fotomontage från Järeda kyrka, som 
ligger inom riksintresset för både naturvård och kulturmiljövård, ca 10 km nordväst om 
närmaste vindkraftverk. Från Järeda kyrka är inte vindpark Mösjöberg synlig. Härifrån 
ser man Fröreda vindkraftpark. Fröreda vindkraftpark ligger i motsatt riktning.  

De öppnare delarna nordöst-sydöst närmast projektområdet är utpräglat 
odlingslandskap genom vilken Emån med flera biflöden slingrar sig fram. Från detta 
område kommer vindkraftverken synas där siktlinjerna inte bryts av byggnader eller 
vegetation i form av träd och buskar.  

 
43 http://www.eman.se/sv/fakta/ 2020-04-22 
44 http://www.eman.se/sv/fakta/ 2020-04-22 
45 http://www.eman.se/sv/fakta/ 2020-04-22 

Figur 7. Fotopunkter från de platser som beskrivs i kommande fotomontage. Från Järeda kyrka i nordväst 
(1), Gårdveda by i norr (2), följt av Bäckeby gård (3), Målilla Älgpark vid Kristineberg (4) samt längst i 
söder, väg på Mörlundaslätten mellan Mörlunda och lilla Sinnerstad (5). Röd pil visar fotoriktning mot 
vindkraftparken.  

2 

4 

1 

3 

5 

http://www.eman.se/sv/fakta/
http://www.eman.se/sv/fakta/
http://www.eman.se/sv/fakta/
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Inifrån själva byn Gårdveda döljs flertalet vindkraftverk till viss del av Gårdvedahöjden. 
Byn omges av växtlighet i form av mycket lövträd, vilket gör att synligheten varierar 
med årstiden.  

 

 

 

Figur 9. Foto med vindkraftsskisser på lagda från Gårdveda by (punkt 2 i figur 7) baserat på 11 
vindkraftverk med en totalhöjd om 250 m. Avstånd till närmaste vindkraftverk är ca 4,5 km. Alla 
vindkraftverk som ryms inom fotot markerade med röda cirklar. Foto år 2019. 

Figur 8. Foto med vindkraftsskisser på lagda från Järeda kyrka (punkt 1 i figur 7) baserat på 11 
vindkraftverk med en totalhöjd om 250 m. Avstånd till närmaste vindkraftverk 10 km. Vindkraftverken 
är ej synliga bakom skogsridån. Foto år 2019.  
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Typisk strandvegetation med träd och buskar växer längst strandlinjen på Emån och 
dess biflöden Gårdvedaån och Silverån i det aktuella området. Från den gårdsbebyggelse 
som ligger i nära anslutning till vattendragen varierar synligheten med årets månader 
eftersom det mest är lövträd. Som exempel se figur 11 och figur 12, med fotomontage 
från Bäckeby gård. Siktlinjerna från gården i riktning mot vindkraftparken bryts av 
vegetationen längst Gårdvedaåns strandkant. Synbarheten varierar med året då det i 
huvudsak är lövträd som skymmer sikten.   

 

 

 

 

Figur 10. Fotomontage från Gårdveda by (punkt 2 i figur 7) baserat på 11 vindkraftverk med en 
totalhöjd om 250 m. Avstånd till närmaste vindkraftverk är ca 4,5 km. Endast synliga vindkraftverk. Foto 
år 2019. 

Figur 11. Foto med vindkraftsskisser på lagda från Bäckeby gård (punkt 3 i Figur 7) baserat på 11 
vindkraftverk med en totalhöjd om 250 meter. Avståndet till närmaste vindkraftverk är 2,5 km. 
Observera att fotot är ett montage av två foton för att rymma alla vindkraftverk. Foto: år 2019. 
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Fotomontage i figur 13 och figur 14 är fotat precis utanför Målilla älgpark. I och runt 
själva parken döljs vindkraftverken på vissa platser av storvuxna träd. Avståndet mellan 
närmaste vindkraftverk och älgparken är 2,1 km.  

Figur 14. Fotomontage utanför Målilla älgpark (punkt 4 i Figur 7) baserat på 11 vindkraftverk med en 
totalhöjd om 250 m. Avståndet till närmaste vindkraftverk är 2,2 km. Observera att fotot är ett 
montage av två foton för att rymma alla vindkraftverk.  Foto: 2019. 

Figur 13. Foto med vindkraftsskisser på lagda utanför Målilla älgpark (punkt 4 i Figur 7) baserat på 
11 vindkraftverk med en totalhöjd om 250 meter. Avståndet till närmaste vindkraftverk är 2,2 km. 
Observera att fotot är ett montage av två foton för att rymma alla vindkraftverk. Foto: år 2019. 

Figur 12. Fotomontage från Bäckeby gård (punkt 3 i Figur 7) baserat på 11 vindkraftverk med en 
totalhöjd om 250 meter. Avståndet till närmaste vindkraftverk är 2,5 km. Observera att fotot är ett 
montage av två foton för att rymma alla vindkraftverk. Foto: år 2019. 
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Från de mer öppna slätterna runt om Kristineberg blir upplevelsen likartad med 
upplevelsen från vägarna som löper över Mörlundaslätten. Främst väster om 
Gårdvedaån finns få platser där siktlinjerna bryts. Exempel på detta är fotomontage i 
figur 15 och figur 16. Fotoplatsen är vald utifrån kriteriet långa siktlinjer mot 
vindkraftverken, längst vägen mellan Mörlunda och Lilla Sinnerstad. Från denna del av 
riksintresset kommer vindkraftverken vara synliga både dag och natt, oavsett årstid.  

Den visuella påverkan kommer bli något högre från platser öster om vindparken. Den 
visuella påverkan av vindkraftverken antas endast bli mycket ringa sett till hela området. 
Vindpark Mösjöberg bedöms inte påverka riksintresset Emån då ingen vattenkraft, 
vattenreglering eller liknande kommer uppföras där.  

Figur 16. Fotomontage från vägen mellan Mörlunda och Lilla Sinnerstad (punkt 5 i Figur 7) baserat på 
11 vindkraftverk med en totalhöjd om 250 meter. Avståndet till närmaste vindkraftverk är 4,1 km. Foto: 
år 2019. 

Figur 15. Foto med vindkraftsskisser på lagda från vägen mellan Mörlunda och Lilla Sinnerstad (punkt 5 i 
Figur 7) baserat på 11 vindkraftverk med en totalhöjd om 250 meter. Avståndet till närmaste 
vindkraftverk är 4,1 km. Foto: år 2019. 
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5.6.1.1.2 Fysisk påverkan på Natura 2000-området Emåns vattensystem 
i Kalmar län 

Projektområdet ligger inom Emåns avrinningsområde, och gränsar till 
vattenförekomsterna Flaten (SE636104-149 364), Gårdvedaån (SE635962-149 742) och 
Marån (SE635342-149 507). Vid placering av vindkraftverken har lokalisering i fuktiga 
områden samt på platser som kräver ny väg genom exempelvis sumpskogsområden 
valts bort. Detta för att inte försämra MKN (miljökvalitets-normen). Undantag gäller för 
infartsvägen, där ny väg kommer dras genom ett delvis fuktigare område med lövskog. 
Se kap. 5.7.1.6.1. Vid passage av den fuktiga lövskogen kommer vikt läggas vid att 
utforma vägbyggnationen så att hydrologin minimalt påverkas.  

Utöver att ta hänsyn till hydrologin vid fuktiga passager är den viktigaste skyddsåtgärden 
rätt hantering av kemikalier. Samtliga kemiska produkter och av anläggningen genererat 
farligt avfall kommer att hanteras på ett sådant sätt att förorening av mark, yt- och 
grundvatten undviks. De kemiska produkterna och det farliga avfallet ska inneha 
innehållsförteckning. Vid hantering av olja och andra kemikalier ska saneringsutrustning 
finnas i maskiner. Dagens moderna vindkraftverk är utformade på ett sådant sätt att olja 
vid ett eventuellt läckage inte ska kunna nå till omgivande miljö. Se kap 7.8.7. 

5.6.1.2 Odensås (B) 

Odensås är klassat som riksintresse för naturvård. Området är ett kuperat 
odlingslandskap med stora arealer välbevarad naturbetesmark med en flora som är både 
rik på art- och individantal. Området är 126 ha.46 På höjdryggen längst vägen som går 
igenom området ligger en handfull gårdar på rad. Sprida gårdsbebyggelser finns även på 
andra platser inom området för riksintresse.  

 
46 Forslund, M. Registerblad för område av riksintresse för naturvård, Odensås, Länsstyrelsen i Kalmar län. 
1998-10-22. Uppdaterad 2001-02-13 

Figur 17. Fotoplats i Odensås för fotomontage redovisade i figur 18 och 19. Röd pil visar fotoriktning mot 
vindkraftparken. 
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5.6.1.2.1 Visuell påverkan på Odensås 

Odensås ligger närmre 4 km sydväst om närmaste vindkraftverk. Vissa delar av området 
ligger högre än projektområdet. Från landsvägen och övriga delar väster om höjdryggen 
kommer vindkraftverken bli mindre synliga. På östra sidan, mot vindkraftparken 
kommer vindkraftverken troligtvis synas lite mer. Dock begränsas siktlinjerna av de 
trädrika betesmarkerna. Synligheten varierar med årets månader då inslaget av lövträd 
är stort i vissa delar. Det stora inslaget av träd gör att vindkraftverken känns fjärran 
eftersom man endast kan se delar av dem. Grunden för riksintresset för naturvård 
bedöms inte påverkas av vindkraftsetableringen eftersom det rör den artrika floran. 

Figur 18. Foto med vindkraftsskisser på lagda i Odensås (Figur 17) baserat på 11 vindkraftverk med en 
totalhöjd om 250 meter. Avståndet till närmaste vindkraftverk ör ca 4 km. Foto: år 2019 

Figur 19. Fotomontage i Odensås (Figur 17) baserat på 11 vindkraftverk med en totalhöjd om 250 meter. 
Avståndet till närmaste vindkraftverk ör ca 4 km. Foto: år 2019. 
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5.6.1.3 Virserumsåsen (C) 

Virserumsåsen är klassat som riksintresse för naturvård. Området är en av södra 
Sveriges märkligaste åsbildningar med sin karakteristiska getryggsform47 Åsen ingår i 
naturreservatet Slagdala.48 Större delen av åsen är beklädd av tallskog av rishedstyp med 
inslag av blandlövskog. Sällsynta kärlväxter såsom plattlummer och skogsknipprot 
förekommer rikligt. Utsikten sägs vara storslagen från delar om området.49  

5.6.1.3.1 Visuell påverkan på Virserumsåsen 

Avståndet till närmaste vindkraftverk är 8 km. Från delar av området kommer flertalet 
vindkraftverk vara synliga. Området mellan projektområdet och Virserumsåsen är starkt 
kuperat, och delvis skogbeklätt vilket gör att siktlinjerna ofta bryts.   

Grunden för riksintresset naturvård bedöms inte påverkas av vindkraftsetableringen.  

5.6.1.4 Ramsebo Äsen (D) 

Sydväst om projektområdet ligger Ramsebo Äsen. Området är en del av Virserumsåsen. 
Precis som riksintresset med själva namnet Virserumsåsen, är Ramsebo Äsen klassat 
som riksintresse för naturvård.  

Här finns med strandvallar som visar olika stadier i den forna issjön. Åspartierna hör till 
de botaniskt rikaste i Sverige.50  

5.6.1.4.1 Visuell påverkan på Ramsebo Äsen 

Avståndet till närmaste vindkraftverk är ca 6 km. Sannolikheten att vindkraftverken ska 
bli synliga från området är liten, oavsett tidpunkt på dygnet eller tid på året, eftersom 
bl.a. höjdryggen Odensås är belägen mellan aktuella riksintresset och projektområdet.  

Grunden för riksintresset för naturvård bedöms inte påverkas av vindkraftsetableringen. 

5.6.1.5 Järeda höglandsbyar (E) 

Området består av småskaligt odlingslandskap på småländska höglandet präglat av kärva 
topografiska och klimatmässiga förhållanden. Spåren av jordbrukets utveckling från 
medeltiden till tiden före mekaniseringen av jordbruket syns i området.51  Området är 
klassat som riksintresse för kulturmiljövård. Inom detta område finns även riksintresset 
för naturvård, Skinnskälla-Högeruda, se kap 5.6.1.6.  

5.6.1.5.1 Visuell påverkan på Järeda höglandsbyar 

Riksintresset Järeda höglandsbyar ligger nästan 10 km nordväst om närmaste 
vindkraftverk. Området är ca 10 kvadratkilometer stort. Landskapet mellan 

 
47 Forslund, M. Registerblad för område av riksintresse för naturvård, Virserumsåsen, Länsstyrelsen i Kalmar 
län. 1998-10-16. Uppdaterad 2001-01-27.  
 48 https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/besok-och-upptack/naturreservat/slagdala.html 2018-10-07 
49 Forslund, M. Registerblad för område av riksintresse för naturvård, Ramsebo Äsen, Länsstyrelsen i Kalmar 
län. 1998-10-22. Uppdaterad 2001-01-27. 
 50 Forslund, M. Registerblad för område av riksintresse för naturvård, Ramsebo Äsen, Länsstyrelsen i Kalmar 
län. 1998-10-22. Uppdaterad 2001-01-27.  
51 Riksantikvarieämbetet. Riksintressen för kulturmiljövården- Kalmar län (H). 2020-04-28 

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/besok-och-upptack/naturreservat/slagdala.html
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vindkraftverken och riksintresset är kuperat och består till största delen av skog, med 
inslag av odlingslandskap och några sjöar. Detta gör att siktlinjerna sällan är vidsträckta.   

Avståndet och den kuperade miljön gör att etablering av vindkraft troligen inte kommer 
ha någon, eller ringa visuell påverkan på riksintresset.  

5.6.1.6 Skinnskälla- Högeruda (F)  

Skinnskälla- Högeruda är stora områden av representativt odlingslandskap på 
småländska höglandet52. Områdena är klassade som riksintresse för naturvård. Här finns 
olika naturbetesmarker i form av blandlövhage, ekhage och annan träd- och 
buskbärande hagmark. Floran är hävdgynnad och flera ovanliga arter förekommer.  

 
52 Forslund, M. Registerblad för område av riksintresse för naturvård, Skinnskälla-Högeruda, Länsstyrelsen i 
Kalmar län. 1998-10-23. Uppdaterad 2001-02-13.   

Figur 20. Odlingslandskapet i Järeda höglandsbyar/ Skinnskälla- Högeruda. Foto: år 2019. 

Figur 21. Betesmark i utkanten av området för riksintresset Skinnskälla- Högeruda. Foto år 2019. 
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5.6.1.6.1 Visuell påverkan på Skinnskälla- Högeruda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Områdena ligger knappt 9 km nordväst om det planerade projektområdet och är 
tillsammans ca 186 ha stort. Området är bitvis väldigt högt beläget. Avståndet, storleken 
och den kuperade miljön gör att etablering av vindkraft troligen inte kommer ha någon 
påverkan på riksintresset dagtid. Nattetid kommer hinderljusen troligen vara synliga från 
de högre plasterna inom områdena eller där vegetation i form av träd saknas. 
Hinderljusen kommer upplevas som fjärran.  

En högt belägen plats med så långa siktlinjer som möjligt inom området har valts ut för 
fotomontage (figur 11). Vid tidpunkten för fotografering döljs vindkraftverken helt av 
skogen. Skulle den avverkas är det rimligt att vindkraftverken kan bli synliga från denna 
del av riksintresset eftersom området ligger högre än projektområdet.  

Figur 23. Foto med vindkraftsskisser på från riksintresset för naturvård, Skinnskälla- Högeruda (Figur 22) 
baserat på 11 vindkraftverk med en totalhöjd om 250 meter. Avståndet till närmaste vindkraftverk är ca 
11,6 km. Foto: år 2019. 

Figur 22. Fotoplats i Skinnskälla-Högeruda för fotomontage redovisade i figur 23. Röd pil visar fotoriktning 
mot vindkraftparken. 
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5.6.1.7 Stora Hammarsjöområdet (F) 

Stora Hammarsjöområdet är ett område av riksintresse för friluftsliv. Delar av området 
sammanfaller med riksintresset för naturvård och kulturmiljövård, Emån. Området 
sträcker sig norrut från Målilla mot Hultsfred och erbjuder natur med goda möjligheter 
till svamp- och bärplockning, vandrande, bad och fritidsfiske. Inom området finns 25 
sjöar. Stora Hammarsjön är störst och är en varierad vildmarkssjö med stora djup, 
grunda vikar och flera till- och frånflöden53. Omgivningarna domineras av barrskog54. 
Genom området går även Smalspåret med sin dressinverksamet55. I området finns tre 
vandringsleder56.  Delvis sammanfaller området av riksintressena för naturvård med 
riksintresse för friluftsliv och kulturmiljövård vid Emån.   

5.6.1.7.1 Visuell påverkan på Stora Hammarsjöområdet 

  

 
53 https://visithultsfred.se/stora-hammarsjon-stora-hammarsjoomradet/ 2020-04-29  
54 https://www.hultsfred.se/files/2012/12/Stora-Hammarsj%C3%B6n.pdf 2020-04-29 s. 5 
55 Översiktsplan Hultsfreds kommun 2009, antagen 2010-06-21. S. 55.  
56 https://visithultsfred.se/natur-och-fiskevardsomradet-stora-hammarsjoomradet/ 2020-04-29 

Figur 24. Naturcampingens badplats, Hestrasjön, Stora Hammarsjöområdet. Foto: år 2019 

Figur 25. Fotoplats vid Hesjön, Stora Hammarsjöområdet, för fotomontage 
redovisade i figur 26 och 27. Röd pil visar fotoriktning mot vindkraftparken. 

https://visithultsfred.se/stora-hammarsjon-stora-hammarsjoomradet/
https://www.hultsfred.se/files/2012/12/Stora-Hammarsj%C3%B6n.pdf
https://visithultsfred.se/natur-och-fiskevardsomradet-stora-hammarsjoomradet/
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Stora Hammarsjöområdet ligger ca 5 km norr om närmaste vindkraftverk. De många 
sjöarna omges av skog vilket gör att siktlinjerna är något begränsade. På de större 
sjöarna, som exempelvis Stora Hammarsjön blir siktlinjerna längre. Det är högst troligt 
att några av vindkraftverken kan bli synliga från de mer öppna platserna inom området 

Ett fotomontage har tagits fram från Hesjöns badplats vid Naturcampingen, strax norr 
om Målilla. Platsen har valts då det är en populär badplats. Här finns sandstrand, 
ombytesmöjligheter och brygga med hopptorn. Siktlinjerna begränsas av omgivande 
barrskog. Barrskogen på andra sidan sjön är på ett avstånd om 200 m. Avståndet till 
närmaste vindkraftverk är strax över 6 km. Enligt framtagna fotomontage kommer inga 
vindkraftverk vara synliga från badplatsen. Troligen sker ingen dygn- eller 

Figur 27. Fotomontage från Hestrasjön (Figur 25) inom riksintresset för friluftsliv, Stora 
Hammarsjöområdet. Fotomontaget är baserat på 11 vindkraftverk med en totalhöj om 250 meter. 
Avståndet till närmaste vindkraftverk är ca 6,8 km. Foto: år 2019. 

Figur 26. Fotomontage med vindkraftsskisser på från Hestrasjön (Figur 25) inom riksintresset för 
friluftsliv, Stora Hammarsjöområdet. Fotomontaget är baserat på 11 vindkraftverk med en totalhöj om 
250 meter. Avståndet till närmaste vindkraftverk är ca 6,8 km. Foto: år 2019. 
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årstidsvariation i synbarheten eftersom omgivningen till största delen är barrskog, 
förutsatt att inte all skog mellan vindkraftparken och badplatsen avverkas. Se figur 26 
och figur 27. 

Det går inte att utesluta en viss visuell påverkan på riksintresset för friluftsliv. Den 
bedöms dock bli acceptabel, eftersom områdena inte sammanfaller samt att riksväg 47 
passerar mellan projektområdet för vindkraftsetableringen och riksintresset för 
naturvård. Området är klassat som ett stort opåverkat område i kommunens 
översiktsplan57 men inte utpekat som ett stort opåverkat område av riksintresse.  

5.6.1.8 Hagelsrum (G) 

Hagelsrum är riksintresset för kulturmiljövård. Området är en bruks- och 
storgårdsmiljö med brukslämningar som vittnar om industriverksamhet under slutet av 
1700-talet och 1800-talet och är ca 6 kvadratkilometer stort. Här finns en välbevarad 
masugn, vackert omgiven av odlingslandskapet. I kringliggande skog finns lämningar efter 
kolbottnar och deras samband med bruket.58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6.1.8.1 Visuell påverkan på Hagelsrum 

Hagelsrum ligger ca 9 km nordöst om närmaste vindkraftverk. Landskapet mellan de 
planerade vindkraftverken och Hagelsrum är relativt öppet och flackt. Majoriteten av de 
planerade vindkraftverken kommer att bli synliga från delar av Hagelsrum, oavsett tid på 
dygnet. Inom delar av riksintresset begränsas siktlinjerna av höga lövträd, vilket kommer 
medföra en årstidsvariation i hur synliga vindkraftverken blir. 

 
57 https://www.hultsfred.se/files/2012/10/%C3%96P2009.pdf s. 23 2019-11-12 
58 https://docplayer.se/115395554-Riksintressen-for-kulturmiljovarden-kalmar-lan-h.html 2020-04-28 

Figur 28. Masugn i Hagelsrum. Foto: år 2019. 

https://www.hultsfred.se/files/2012/10/%C3%96P2009.pdf
https://docplayer.se/115395554-Riksintressen-for-kulturmiljovarden-kalmar-lan-h.html
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För att visa vindkraftverkens visuella effekter på Hagelsrum har en plats med högre läge 
och så fria utblickar som möjligt mot projektområdet valts ut för fotomontage. Från 
denna plats syns tre vindkraftverk utan att siktlinjerna bryts, medan flera av de övriga 
vindkraftverken är delvis dolda av träd. Se figur 30 och figur 31. 

Området bedöms få en ringa visuell påverkan av en etablering av vindkraft vid 
Mösjöberg, men avståndet är så pass stort att den kan anses acceptabel. 
Vindkraftverken kommer upplevas som fjärran och endast synas från platser där 
siktlinjerna inte skyms av byggnader eller vegetation.  

 

Figur 29. Fotoplats i Hagelsrum för fotomontage redovisade i figur 30 och figur 31. Röd pil visar 
fotoriktning mot vindkraftparken. 
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5.6.1.9 Riksintresse Natura 2000 

Natura 2000 syftar till att bevara hotade naturtyper och arter som finns upptagna på 
EU:s art- och habitatdirektiv eller fågeldirektivet. Sverige har åtagit sig att förvalta 
utvalda områden i syfte att säkerställa att områdenas värden bibehålls inför framtiden 
samt att angivna arter och naturtyper ska ha en så kallad gynnsam bevarandestatus. 
Natura 2000 områden utgör riksintresse enligt miljöbalkens 4 kapitel.  

Inom projektområdet finns inga områden klassade som Natura 2000-områden. Två 
områden omfattade av Natura 2000 finns inom ett avstånd av 10 kilometer från 
projektområdet. Dessa är Emåns vattensystem (se kap 5.6.1.1.) och Skinnskälla- 
Högeruda (se kap 5.6.1.6). 

Figur 31. Fotomontage från Hagelsrum (Figur 29) baserat på 11 vindkraftverk med en totalhöjd om 250 
meter. Avståndet till närmaste vindkraftverk är ca 10,6 km. Foto år 2019. 

Figur 30. Fotomontage med vindkraftsskisser på från Hagelsrum (Figur 29) baserat på 11 vindkraftverk 
med en totalhöjd om 250 meter. Avståndet till närmaste vindkraftverk är ca 10,6 km. Foto år 2019. 
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5.6.1.10 Stora opåverkade områden 

Enligt miljöbalkens 3:e kap 2 § skall ”stora mark- och vattenområden som inte alls eller 
endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön skall 
så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär”. 
Inget riksintresse utpekat för Stora opåverkade områden finns i närområdet. I 
Hultsfreds kommuns översiktsplan har Stora Hammarsjöområdet pekats ut som stort 
opåverkat område. Området ska skyddas från exploatering men det ska inte hindra 
utvecklingen av jord- och skogsbruk samt friluftsliv. Stora Hammarsjöområdet är även 
klassat som riksintresse för friluftsliv. Se kap 5.6.1.6.  

5.6.2 Sammanvägd bedömning kring påverkan på riksintressen 

Inom projektområdet finns inget område klassat som riksintresse. Av de riksintressen 
som beskrivits ovan är det endast delar av Emådalen/Emån och möjligen stora 
Hammarsjön som kan tänkas få en ringa visuell påverkan. Påverkan är i sådan låg grad 
att den anses acceptabel, med hänsyn till riksintressenas ytstorlek.  

Vindkraftverken bedöms kunna bli synliga i fjärran från någon plats inom övriga 
beskrivna områden av riksintresse. 

Den sammanvägda bedömningen är att påverkan på samtliga riksintressen inom 10 km 
från projektområdet är ringa, vilket innebär att projektet följer miljöbalkens 
förordningar om att riksintressen skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada 
natur- eller kulturmiljön. (Miljöbalkens 6:e kapitel 3 §). 

5.7 ÖVRIGA SKYDDS- ELLER BEVARANDEINTSSEN 
5.7.1. Naturmiljö  

5.7.1.1 Nulägesbeskrivning    

Naturlandskapet inom och närmast runt projektområdet är ett kuperat 
barrskogsdominerat område med inslag av äldre skogsbestånd och enstaka lövträd. 
Höjden uppgår till ca 100–175 möh. Påverkan från skogsbruket är tydlig. De tidigare 
torpställena har planterats igen med gran.  

Spritt i området finns små sumpskogsmiljöer och hällmarksskogar/branta sluttningar. 
Det finns också flera mindre sjöar och gölar inom projektområdet. De bäckar som 
rinner genom området är i majoriteten starkt påverkade genom dikning.  

Det saknas i stort sett helt aktivt brukat odlingslandskap inom projektområdet. Nordöst 
om projektområdet breder slättlandskapet ut sig runt Gårdvedaån och Emån, vilka 
bland annat är riksintresse för naturvård och Natura 2000-område. Söder om 
projektområdet fortsätter skogslandskapet. Nordväst om projektområdet finns gott om 
sjöar och ekmiljöer.59 

En sökning gjord i Artportalen (2019-04-18) för perioden 1990-01-01 till 2019-04-18 
visade de rödlistade, fridlysta och signalarter som finns registrerade inom 
inventeringsområdet. Se tabell 3. För fåglar se tabell 5. En kompletterande sökning i 
Artportalen gjordes för perioden 2019-04-18 till 2020-07-06. Utöver de fladdermusfynd 
som gjordes under fladdermusinventeringen 2019 har endast ett fynd registrerats. Det 
är en skogshare (nära hotad), precis i utkanten av projektområdets nordvästligaste del.  

 
59 Andersson, J. Lundkvist, H. 2019. Naturvärdesinventering av planerad vindkraftpark Målilla, 
Hultsfreds kommun. Naturcentrum AB, s.9. 
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Tabell 3. Relevanta naturvårdsarter (rödlistade och fridlysta arter samt signalarter) som tidigare observerats inom 
projektområdet samt område för möjlig vägdragning av infartsväg. §= fridlyst art, S= signalart. 

Svenskt namn Vetenskapligt 
namn 

Kategori 

Insekter 

  

Figur 32. Översiktlig karta över alla inventeringar samt övriga områden som kräver hänsyn vid planering av 
vindkraftparken. Samtliga kartor finns i A3-format i Bilaga 12.  
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Sexfläckig 
bastardsvärmare 

Zygaena filipendula NT 

Mindre 
bastardsvärmare 

Zygaena viciae NT 

Bredbrämad 
bastardsvärmare 

Zygaena lonicerae NT 

Klubbsprötad 
bastardsvärmare 

Zygaena minos NT 

Jättesvampmal Scardia boletella NT, S 

Vågbandad 
barkbock 

Semanotus undatus S 

Kärlväxter 

  

Brandnäva Geranium lanuginosum EN 

Lungrot Blitum bonus-henricus VU 

Skogsklocka Campanula cervicaria NT 

Blåsippa Hepatica nobilis §, S 

Gullviva Primula veris § 

Revlummer Lycopodium annotinum § 

Brudsporre Gymnadenia conopsea § 

Skogsknipprot Epipactis helleborine §, S 

Purpurknipprot Epipactis atrorubens § 

Tvåblad Neottia ovata §, S 

Missne Call apalustris S 

Bäckbräsma Cardamine amara S 

Sårläka Sanicula europaea S 

Vårärt Lathyrus vernus S 

Ögonpyrola Moneses uniflora S 

Tibast Daphne mezereum S 

Svart trolldruva Actaea spicata S 

Lundelm Elymus caninus S 

Skärmstarr Carex remota S 

Rankstarr Carex elongata S 

Mossor 

  

Kornknutmossa Odontoschisma 
denudatum 

NT, S 
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Blåmossa Leucobryum glaucum §, S 

Platt fjädermossa Neckera complanata S 

Kantvitmossa Sphagnum quinquefarium S 

Flagellkvastmossa Dicranum flagellare S 

Fällmossa Antitrichia curtipendula S 

Långfliksmossa Nowellia curvifolia S 

Guldlocksmossa Homalothecium sericeum S 

Västlig hakmossa Rhytidiadelphus loreus S 

Stenporella Porella cordaeana S 

Lavar 

  

Hållav Menegazzia terebrata VU, S 

Kolflarnlav Carbonicola 
anthracophila 

NT, S 

Grynig filtlav Peltigera collina NT, S 

Rostfläck Arthonia vionosa S 

Kattfotslav Felipes leucopellaeus S 

Bårdlav Nephroma parile S 

Storsvampar   

Ullticka Phellinus ferrugineofuscus NT, S 

Läderskål Encoelia furfuracea S 

 

Fridlysta arter som tidigare påträffats inom projektområdet samt området för infartsväg 
är blåsippa, gullviva, brudsporre, skogsknipprot, purpurknipprot, tvåblad, blåmossa och 
revlummer. Under nedan redovisad naturvärdesinventering (se kap 5.7.1.5) påträffades 
ytterligare fridlysta arter.   

5.7.1.2 Naturvårdsprogram  

Inom projektområdet eller området för infartsväg finns inga områden som innefattas av 
naturvårdsprogram60. 

5.7.1.3 Sumpskogar   

Sumpskogar är ett samlingsnamn för flera olika typer av skogsbeklädd våtmark. 
Naturtypen har stora variationer och erbjuder livsmiljöer för flera växter och djur. 
Inom eller i anslutning till projektområdet finns sedan tidigare fem utmarkerade 

 
60 https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/GetMetaDataById?id=80593b79-
b725-468f-903e-83a46e3b9e53 2020-02-24  

https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/GetMetaDataById?id=80593b79-b725-468f-903e-83a46e3b9e53
https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/GetMetaDataById?id=80593b79-b725-468f-903e-83a46e3b9e53
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sumpskogar. De är tidigare inte besökta i fält.61 För beskrivning av de påträffade 
sumpskogarna under naturvärdesinventeringen 2019 (se kap 5.7.1.5.) 

5.7.1.4 Nyckelbiotoper   

Inom projektområdet finns fem områden klassade som nyckelbiotoper62. Alla 
nyckelbiotoper har genom naturvärdesinventeringen som genomfördes 2019 
identifierats som naturvärden, och beskrivs därför utförligare i inventeringsrapporten 
som återfinns som Bilaga 2. 

Tabell 4. Nyckelbiotoper inom projektområdet. 

Biotoptyp Areal (ha) Biotopkaraktär 

Bergsbrant 4,3 Stort inslag av senvuxna träd. Hällar. Blockrikt. 
Brandspår och rikligt med död ved. 

Blandsumpskog 1,1 Stort inslag av senvuxna träd. Hög och jämn fuktighet. 
Värdefull kryptogamflora. Rikligt med död ved. 

Gransumpskog 1,6 Hög och jämn fuktighet. Stort inslag av senvuxna träd. 
Värdefull kryptogamflora. 

Lövsumpskog 1,2  Stillastående vatten. Hög och jämn luftfuktighet.  

Liten sprickdal 1,3 Hög och jämn luftfuktighet. Rikligt med död ved. Rik 
hänglavsförekomst. Stort inslag av senvuxna träd. 

 

5.7.1.5 Naturvärden  

Tidigare har Skogsstyrelsen registrerat ett naturvärdesobjekt inom inventeringsområdet 
södra del63. Området har besökts av Naturcentrum under 2019 års inventering.  
 

5.7.1.5.1 Naturvärdesinventering år 2019 

På uppdrag av Dackevind AB har företaget Naturcentrum AB genomfört en 
naturvärdesinventering av projektområdet samt området för planerade infartsvägar. 
Inventeringen är utförd enligt Svensk Standard SS 19 90 0064  på detaljeringsgrad medel. I 
kommande text används benämningen inventeringsområde för projektområdet tillsammans 
med område för infartsvägen. 

 

5.7.1.5.2 Utformning av inventeringsinsatser 

Inventeringen inleddes med studier av aktuella flygfoton och tillgängligdata från bl.a. 
Länsstyrelsens geo-databas, ArtDatabanken och Skogsstyrelsen. Under fältinventeringen 
besöktes områden som vid förstudien bedömdes kunna innehålla naturvärden eller där 
relevanta arter tidigare registrerats. Områden som vid förstudien inte bedömdes innehålla 
höga naturvärden inventerades endast översiktligt i fält (exempelvis hyggen och 

 
61 https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/ 2019-11-12 
62 Skogens pärlor. Skogsstyrelsen. 2020-04-16 https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/ 
63 Andersson, J. Lundkvist, H. 2019. Naturvärdesinventering av planerad vindkraftpark Målilla, 
Hultsfreds kommun. Naturcentrum AB, s.9. 
64 Identifiering av geografiska områden med positiv betydelse för biologisk mångfald, samt 
bedömning av denna betydelse.  

https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/
https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/
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ungskogar). I inventeringsuppdraget ingick även att redovisa förekomster av fridlysta och 
hotade arter.  
 
Fältinventeringen genomfördes 23 april – 8 maj 2019. Naturvärdesobjekten graderas efter 
den obligatoriska skalan Naturvärdesklass 1–3 där 1 är Högsta naturvärde, 
naturvärdesklass 2 betyder högt naturvärde och naturvärdesklass 3 betyder Påtagligt 
naturvärde.  

 

5.7.1.5.3 Resultat av naturvärdesinventeringen 

Det inventerade området är starkt påverkat av skogsbruk. Vid inventeringen 
identifierades 84 naturvärdesobjekt. Inga områden har bedömts utgöra klass 1 – högsta 
naturvärde. Av dessa bedömdes 20 av objekten ha högt naturvärde, dvs naturvärdesklass 
klass 2.  Övriga 64 områden bedömdes som naturvärdsklass 3, påtagligt naturvärde. 29 st 
av de områden som klassades ha naturvärde utgjordes av olika sumpskogar, både löv- och 
barrsumpskogar. Åtta småvatten och en handfull olika bäckmiljöer bedömdes också vara 

Figur 33. Påträffade områden med naturvärde under naturvärdesinventeringen som genomfördes av 
Naturcentrum AB 2019, markerade efter naturvärdesklass. 
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naturvärdesobjekt. Inom projektområdet finns ytterligare bäckmiljöer men dessa är starkt 
påverkade av dikning.  

 
Inventeringen noterade 56 naturvårdsarter. Merparten av dessa påträffades inom 
naturvärdesobjekten. Av dessa var 17 arter hotade och fridlysta. Fyra arter var fåglar, fyra 
arter var kräldjur, två vedlevande skalbaggsarter, fyra kärlväxter, en mossa och två lavar. 
Bolaget gör bedömningen att den gynnsamma bevarandestatusen för dessa arter inte bör 
påverkas negativt då de nästan uteslutande påträffades inom områden klassade som 
naturvärdesobjekt.  
 
Genomförd naturvärdesinventering har inte påträffat några värden som skulle påverkas 
negativt av den planerade vindkraftsetableringen. Detta så länge hänsyn tas till 
förekommande vatten i form av sumpskogar och bäckar, vid framförallt vägdragning och 
anläggning av uppställningsplatser. Vid eventuell avverkning av skog inför anläggning av väg 
och andra ytor bör en skyddszon lämnas kring ovan nämnda sump- och bäckområden för 
att inte sol och vind ska torka ut dessa.  

 

5.7.1.6 Påverkan på naturmiljön 

5.7.1.6.1 Etableringsfas  

Eftersom vindkraftverken planeras att uppföras i skogsmark kommer anläggningen under 
etableringsfasen innebära viss avverkning av skog (se avsnitt 6.4). Samtliga vindkraftverk, 
anslutande vägar och uppställningsplatser kommer dock utformats på ett sådant sätt att 
de naturvärdesklassade områdena redovisade ovan inte påverkas negativt. Vidare kommer 
vägdragningsförslaget utarbetats med avsikt att nyttja befintliga vägar i området så långt 
som det är möjligt.  
 
På infartsvägen kommer en kurva behöva dras genom två områden som bedömts till 
naturvärde klass 3 (objekt ID 1 och ID 2 i Naturvärdesinventeringen)65. Objekt ID 1 är 
en ängs- och betesmark med bl.a. ett fåtal grova ekar. Hela betesmarken är påverkad av 
gödsling. Ekarna växer inte i närheten av den delen där vägen kommer behöva dras.  

Objekt ID 2 domineras av asp och marken är delvis fuktigt. Träden är medelålders och 
har inte börjat bilda skorpbark. I närområdet finns gott om lövträd i olika ålder då 
markägaren är mån om att bevara lövträd i stort. För att inte påverka vattenkvalitén 
kommer valv att användas över det fuktiga området. Precis i utkanten av området, i 
avrinningens riktning, finns en vägtrumma under den befintliga vägen.  

Inga vindkraftverk eller vägdragningar har planerats i eller i direkt anslutning till områden 
utpekade som värdefulla våtmarksområden. Alla äldre värdefulla lövträd kommer sparas 
och avverkning av övriga lövträd kommer undvikas så långt som möjligt.  
 
Bolaget bedömer sannolikheten för att verksamheten skulle påverka områdets 
naturvärden negativt som mycket ringa. 

 

 
65 Andersson, J. Lundkvist, H. 2019. Naturvärdesinventering av planerad vindkraftpark Målilla,  
Hultsfreds kommun. Naturcentrum AB, s. 20 
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5.7.1.6.2 Driftsfas  

Drifttiden föranleder inga markarbeten eller tillkommande markanspråk. Vindkraftverken 
avger inga emissioner av skadliga ämnen till luft, mark eller vatten under drift. 
Vindkraftrelaterade transporter inom området inom denna tid sker vanligen genom besök 
med servicebil, varför de transportrelaterade emissionerna till luft under drifttiden är 
mycket ringa. Möjligen kan någon större transport behöva komma fram om någon del på 
vindkraftverken skulle behöva bytas, men det innebär inte ianspråktagande av ny yta. 
Planerad etablering bedöms därför inte medföra någon negativ påverkan på områdets 
naturvärden under drift.  
 

5.7.1.6.3 Avvecklingsfas  

Under avvecklingsfasen kommer anläggningar och eventuella byggnader kopplade till 
vindkraftsanläggningen att nedmonteras och fraktas bort. Detta arbete sker genom 
nyttjande av de vägar som iordningsställdes inför vindkraftparkens uppförande. Därför 

Figur 6. Karta över hur vägdragningen behöver göras för att klara transport av vindkraftdelar genom 
område markerat som naturvärdesobjekt. 
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kommer inga nya markanspråk att krävas i denna fas. Påverkan på områdets naturvärden 
bedöms därför inte uppstå vid avveckling av verksamheten.  

5.7.1.7 Åtgärder 

Inga ytterligare åtgärder anses nödvändiga för att minimera påverkan utöver de som 
redan nämnts. Det vill säga försiktighet i anslutning till miljöer som har känslig hydrologi, 
sparande av alla äldre, grövre lövträd och överlag undvika att avverka lövträd.   

5.8 FAUNA 
5.8.1 Fåglar 

5.8.1.1 Inledning 

Vindkraftverk kan utgöra en risk för både fåglar och fladdermöss. Ny forskning visar att 
antalet vindkraftsdödade fåglar fortfarande ligger på mellan 5–10 stycken per 
vindkraftverk och år. Enstaka verk, med illa vald placering har visat sig kunna döda upp 
till 60 st fåglar per verk och år. Inom forskning pratar man om antalet döda fåglar per 
verk och år. Mer rättvist vore att ange antalet döda fåglar per installerad MW. Större 
verk med större svepyta dödar fler fåglar än mindre verk med mindre svepyta. Men 
skillnaden är att när verken blir större behövs färre antal verk, och därmed sjunker 
antalet dödade fåglar totalt sett.66  

Ställt mot andra mänskliga aktiviteter och infrastrukturprojekt är riskerna kopplade till 
vindkraft dock att anses som förhållandevis låga. Som exempel bedöms oljeutsläpp i 
Sverige årligen döda uppåt 100 000 fåglar per år, kraftledningar och liknande 
byggnadsverk resulterar årligen till att cirka 200 000 fåglar förolyckas och fönsterrutor 
orsakar runt 5 000 dödsfall för fåglar per år. Till detta bedöms trafiken årligen orsaka 
6,7 miljoner döda fåglar och tamkatter cirka 10 miljoner döda fåglar per år.67  

Risken för fåglar i samband med uppförande och drift av vindkraftverk (och andra 
infrastrukturprojekt) handlar dock inte enbart om det antal fåglar som riskerar att 
förolyckas. Konsekvenserna av att fåglar kolliderar med byggnadsverk beror till stor del 
på vilka arter som drabbas. Även om vindkraftverk inte kan anses utgöra någon större 
påverkansrisk för fåglar generellt, kan den, beroende på hur stor dödligheten är, 
påverka vissa arter eller populationer negativt. Detta gäller framförallt arter med få 
individer eller arter med sen könsmognad och en långsam reproduktion som 
exempelvis havsörn, kungsörn och fiskgjuse. För sådana arter krävs därför en särskild 
hänsyn eftersom även små ökningar av dödligheten riskerar att medföra effekter på 
populationen i stort.68 Huvuddelen av de fåglar som dödas vid vindkraftverk är 
småfåglar69.    

Svanar, gäss och tranor är fåglar som ofta diskuteras huruvida de är känsliga för 
vindkraft eller inte. Den funna dödligheten i dessa grupper är förhållandevis låg. Orsaken 

66 Rydell J, m.fl. Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss. Uppdaterad syntesrapport 2017. 
Vindval. Naturvårdsverket rapport 6740s s. 26–27 
67 Rydell J m.fl. Vindkraftverkens effekter på fåglar och fladdermöss- Rapport 6467. 
Naturvårdsverket, 2011. S. 49. 
68 Rydell J, m.fl. Vindkraftverkens effekter på fåglar och fladdermöss- Rapport 6467. 
Naturvårdsverket, 2011. S. 24. 
69 Rydell J, m.fl. Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss. Uppdaterad syntesrapport 2017. 
Vindval. Naturvårdsverket rapport 6740s s 26 
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är att dessa fåglar som regel visar ett starkt undvikandebeteende under aktiv flygning 
och därmed minskas olycksriskerna.70  

För fåglar finns framförallt tre potentiella risker med vindkraftverk: 

- Habitatförluster, kan vara direkt till följd av anläggningen eller indirekta till följd av 
störning. I ett större perspektiv utgör troligen habitatförstöring och fragmentering 
vindkraftverkens största effekt på fågelfaunan71.  
 

- Kollisioner, med ökad dödlighet som följd. Alla flygande fåglar kan i princip tänkas 
kollidera med vindkraftverk. Rovfåglar, hönsfåglar, måsar, trutar och tärnor är 
grupper av fåglar som uppvisar en förhöjd risk att kollidera med vindkraftverk. 
Risken för kollision beror till stor del på fågelns sätt att leva men även var 
vindkraftverken placeras. En väl vald placering av vindkraftverk som skett med 
hänsyn till områdets fågelliv minimerar risken för att kollisioner ska uppstå.  
 

- Barriäreffekter, innebär att vindkraftverket/en blir ett hinder för passerande fåglar, 
vilket resulterar i att fåglarna tvingas välja en annan väg. Vid etableringen av enstaka 
vindkraftverk är risken för barriäreffekter vanligen försumbara men risken ökar om 
vindkraftverken uppförs i ett landskap där det redan finns hinder.     

5.1.8.2 Genomförda inventeringar 

Den forskning som finns kring vindkraftens effekter på fåglar visar att den viktigaste 
faktorn för vilken grad av påverkan som uppstår är själva lokaliseringen72. Därför är 
fågelinventeringarna viktiga i planeringen av vindkraft. 

Naturcentrum har på uppdrag av Dackevind genomfört två fågelinventeringar i och 
omkring projektområdet. Den stora inventeringen genomfördes under 2017 och 
kompletterades med en habitatinventering för tjäder under 2019. Utformning och 
resultat av respektive inventering redovisas nedan var för sig. Fullständig 
inventeringsrapport och PM återfinns som Bilaga 3 och Bilaga 4. En sökning har även 
genomfört av senare rapporterade observationer i ArtDatabanken för åren 2019-04-18 
till 2020-07-06. Inga ytterligare fågelobservationer inom projektområdet har 
rapporterats.  

5.8.1.2.1 Fågelinventering 2017 

5.8.1.2.1.1 Utformning av inventeringsinsatser 2017 

Arbetet började med en sökning i ArtDatabanken över observationer för det aktuella 
området. Planeringen av fältbesöken har gjorts utifrån att eftersöka särskilt 
hänsynskrävande och i synnerhet vindkraftskänsliga arter som potentiellt kan 
förekomma i området eller dess närhet.  
 
Som grund för val av observationspunkter har förutom ArtDatabanken, erfarenhet från 
liknande områden i regionen och uppgifter från lokala ornitologer styrt platsvalen. 

 
70Rydell J, m.fl. Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss. Uppdaterad syntesrapport 2017. 
Vindval. Naturvårdsverket rapport 6740s. S. 28 
71 Petersson, J. Inventering av fågelfaunan i norra Ydre i Östergötlands län 2010. 
Påverkansbedömning inför etablering av vindkraftpark. Ecocom. S. 6. 
72 Sveriges Ornitologiska Föreningen Bird Life Sverige. Rekommendationer för planering och 
handläggning av vindkraft för att begränsa negativ påverkan på fåglar. Maj 2014. S. 1 
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Havsörn och kungsörn har inventerats inom och ca 3 km utanför projektområdet 
medan övriga arter har inventerats upp till ca 1 km utanför projektområdet.   

För att identifiera viktiga tjädermiljöer har tjäder och spår av tjäder (främst spillning) 
inventerats i och i anslutning till området. Inventeringen gjordes i de delar som 
bedömdes ha bäst förutsättningar efter inledande fältbesök, huvudsakligen i norra 
respektive södra delen av inventeringsområdet. Antalet spelande tuppar har räknats. 

Tidpunkter och platser för inventeringen har främst styrts av arterna kungsörn, havsörn, 
bivråk, nattskärra, fiskgjuse, tjäder, orre och storlom. Totalt omfattar denna inventering 
13 tillfällen från februari till juli. 73 

5.8.1.2.1.2 Resultat 2017 

Totalt noterades 106 fågelarter i och i anslutning till projektområdet. Det omfattar såväl 
rastande, sträckande och häckande fåglar. Av dessa är 13 arter rödlistade eller listade i 
EU:s fågeldirektiv bilaga 1 och har samtidigt bedömts häckande/revirhävdande i eller i 
nära anslutning till projektområdet. En del av dessa arter anses vara vindkraftskänsliga. 
Inventeringsrapporten finns i sin helhet som Bilaga 3.  

Tabell 5. Rödlistade fågelarter eller arter utpekade i EU:s fågeldirektiv som enligt insamlade uppgifter och 
genomförd inventering troligen häckar i eller har revir som berör inventeringsområdet. Arterna som bedöms 
ha förhöjd känslighet för vindkraft enligt Rydell m.fl. 2017 är markerade med fet stil. Rödlistade arter står 
överst och följs av arter utpekade i fågeldirektivet. 

Art Fågeldirektivet, 
Bilaga 1  

Status i Sverige, 
rödlistan 2015 

Kungsfågel - VU- sårbar 
Stare - VU- sårbar 
Gulsparv - VU- sårbar 
Spillkråka B NT- näta hotad 
Duvhök - NT- nära hotad 
Nötkråka - NT- nära hotad 
Nattskärra B LC- livskraftig 
Fiskgjuse B LC- livskraftig 
Storlom B LC- livskraftig 
Tjäder B LC- livskraftig 
Orre B LC- livskraftig 
Trana B LC- livskraftig 
Järpe B LC- livskraftig 
Sparvuggla B LC- livskraftig 

Kungsörn och havsörn 
Kungsörn (Nära hotad) och havsörn (Nära hotad) bedöms ha en ökad risk för kollisioner 
med vindkraftverk. Båda arterna blir könsmogna relativt sent och har en långsam 
reproduktionstakt även om arterna är långlivade. Populationerna är känsliga för 
förändringar av överlevnad, i synnerhet avseende reproducerande adulta fåglar. Ett 
kungsörnsrevir är cirka en kvadratmil och i reviret finns ofta bon i gamla tallar eller 

73 Malmqvist, A, Sandström, J. Fågelinventering vid Målilla, Hultsfreds kommun 2017. Underlag för 
vindkraftsetablering. Naturcentrum AB. Rapport 2018-06-158 
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granar, ibland i flera träd.74 Inom den planerade vindkraftparken finns i stort sett inga 
lämpliga häckningsmiljöer för varken kungsörn eller havsörn. Stora delar av området är 
kraftigt påverkat av skogsbruk 

Från ArtDatabanken finns rapporter om flera observationer av både kungsörn och 
havsörn, från i första hand dalgången längs med Gårdvedaån och Emån. Det finns inga 
uppgifter om varken häckande eller revirhävdande kungsörnar eller havsörnar inom 5 
km från den planerade parken.   

Under inventeringen 2017 noterades i feb-mars flera havsörnar inom projektområdet. 
Huvudsakligen rör det sig om sträckande/förbipasserande fåglar. Det finns goda 
jaktmarker kring Mörlundaslätten och runt Kristineberg (Gårdvedaån och Emån) med 
stort antal rastande gäss och änder.  

Orre 
Orren klassas som känslig för störningar och kollisioner. Spelplatser nära vindkraftverk 
kan påverkas negativt och viss kollisionsrisk kan inte uteslutas. Rydell m.fl. (2017) anger 
att orrens livsmiljö i och i anslutning till vindkraftparker i skogsmiljö bör skötas på ett 
sätt som gynnar skogshöns. I ArtDatabanken finns få uppgifter av orre och endast 
enstaka spelande tuppar från närområdet. Uppgifter saknas helt inom 
inventeringsområdet. Inventeringen 2017 visade att orren verkar vara mycket sparsam i 
området. Avsaknad av lämpliga myrar för spel bidrar säkert och endast enstaka 
toppspelande tuppar (2–3 ex) har noterats.  

Tjäder 
Tjädern klassas som känsliga för störningar och barriäreffekter. Tidigare har spelplatser 
nära vindkraftverk skyddats men nya riktlinjer anger att tjäderns livsmiljö i och i 
anslutning till vindkraftparker i skogsmiljö bör skötas på ett sätt som gynnar skogshöns 
istället för att fokusera på själva spelplatserna. 75Detta bör göras enligt Skogsstyrelsens 
Vägledningar för hänsyn till fåglar. 76  

I ArtDatabanken finns endast ett drygt tiotal observationer inrapporterade från 
närområdet men saknas helt inom inventeringsområdet. Inventeringsresultat från 2017 
tyder på att tjädern hyser en god stam, framför allt i utkanten av inventeringsområdets 
nordvästra del, runt Mösjöberg och Bengtsmåla. Där fanns fina tjädermiljöer och rikligt 
med spillning samt en spelplats. Sammanlagt noterades 4–5 tuppar samt vid de två 
tillfällen under april då tjäder inventerades, strax utanför själva projektområdet. 
Sammanlagt noterades mellan 4–7 olika hönor i området. 

I söder, delvis utanför det nu aktuella projektområdet, finns ett större område med 
glesare förekomst av tjäder. Området är det enda större sammanhängande 
skogsområdet. Gran är dock mer dominerande och området upplevs inte som typiskt 
för tjäder.77 Tjädern trivs i äldre talldominerad skog med gott om blåbärsris och 
undervegetation, samt fuktiga marker med mycket insekter78.  

74 Malmqvist, A, Sandström, J. Fågelinventering vid Målilla, Hultsfreds kommun 2017. Underlag för 
vindkraftsetablering. Naturcentrum AB. Rapport 2018-06-15. S. 9.  
75 Rydell J, m.fl. Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss. Uppdaterad syntesrapport 2017. 
Vindval. Naturvårdsverket rapport 6740s. 61 
76 https:// www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/art-skydd/. 
77 Malmqvist, A, Sandström, J. Fågelinventering vid Målilla, Hultsfreds kommun 2017. Underlag för 
vindkraftsetablering. Naturcentrum AB. Rapport 2018-06-15 
78 https://www.skogssallskapet.se/kunskapsbank/artiklar/2015-06-10-tjader-i-din-skog-sa-tar-du-
hansyn.html 2019-11-28     

https://www.skogssallskapet.se/kunskapsbank/artiklar/2015-06-10-jader-i-din-skog-sa-tar-du-hansyn.html
https://www.skogssallskapet.se/kunskapsbank/artiklar/2015-06-10-jader-i-din-skog-sa-tar-du-hansyn.html


Sida | 61  

Muntlig information som framkommit under samråden med allmänheten pekar ut 
samma områden som inventeringen vad gäller områden med tjäderförekomst i norra 
delarna av projektområdet.  

Fiskgjusen 
Fiskgjusen är en stor rovfågel som tidvis utnyttjar uppvindar, vilket gör att den löper risk 
att kollidera med vindkraftverk. Fiskgjusen visar inget undvikandebeteende för 
vindkraftverk men förhållandevis få vindkraftsdödade fiskgjusar har hittills påträffats i 
Europa79. Fiskgjusen är även känslig vid förflyttningar mellan boplats och fiskevatten. 
Arten är vid val av häckplats normalt lokaltrogen men fiskar ofta i kringliggande sjöar 
och vattendrag. För häckande fiskgjuse rekommenderas en skyddszon på 1 km från 
boplats samt en fri passage med bredden 1 km mellan boplats och fiskevatten80.  

I ArtDatabanken finns ett antal observationer av fiskgjuse från närområdet men inga 
inom projektområdet. Inga av dessa finns inom 1 km från inventeringsområdet. Under 
inventeringen 2017 konstateras en häckning av fiskgjuse. Paret visade ett ganska tydligt 
flygmönster. Utöver det häckande paret sågs endast en fiskgjuse under inventeringen.  

Bivråken 
Bivråken (Nära hotad) har mycket stora födorevir. I ArtDatabanken finns förhållandevis 
få observationer under häckningstid men ett antal observationer kring odlingslandskapet 
vid Mörlunda. Inga rapporterade observationer finns från projektområdet eller inom 1 
km från det.  

Under inventeringen 2017 gjordes endast två iakttagelser av bivråk. En vid Mösjöberg 
samt en strax utanför det aktuella projektområdet över Ö. Yxnasjön. Projektområdet 
och dess närmaste omgivningar bedöms inte är särskilt lämpliga för bivråk. Mer lämpliga 
miljöer för häckande bivråk finns sannolikt i de mer lövträdsrika miljöerna nära 
odlingslandskap, bland annat kring Mörlundaslätten.   

Nattskärra 
För nattskärra (Livskraftig) finns det en potentiell risk för störningar vid spelplatser, 
kollisioner vid födosök samt påverkan på habitat (och eventuellt vid spelflykt). Normalt 
observeras nattskärran flyga lågt. Det finns få fynd finns av dödade fåglar vid 
vindkraftverk. Detta kan möjligen bero dels på nattskärrans extrema kamouflage eller 
på att uppföljning inte gjorts i tillräcklig omfattning i lämpliga biotoper. 
Rekommendationerna är att täta bestånd av nattskärra (> två revir/km2) i naturliga 
miljöer, såsom hällmarkstallskog eller gles tallskog på mossar och motsvarande, bör 
undantas från vindkraftutbyggnad.81  

Från ArtDatabanken finns flera noteringar av nattskärra, främst ost och nordost om 
inventeringsområdet samt en rapport från Bengtsmåla ca 300 m norr om 

79 Rydell J, m.fl. Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss. Uppdaterad syntesrapport 2017. 
Vindval. Naturvårdsverket rapport 6740 2017. S. 38 
80 Rydell J, m.fl. Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss. Uppdaterad syntesrapport 2017. 
Vindval. Naturvårdsverket rapport 67402017. S.59 
81 Rydell J, m.fl. Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss. Uppdaterad syntesrapport 2017. 
Vindval. Naturvårdsverket rapport 6740. 2017 
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inventeringsområdet. Större tätheter uppges från markerna öster om Rosenfors drygt 5 
km öster om projektområdet. Inga fynd finns uppgivna från inventeringsområdet.  
 
Inventeringen 2017 av nattskärra utfördes under en natt i juni då väderförhållandena var 
goda. Under natten avlyssnade 31 platser (som regel minst 5 min). Endast en spelande 
nattskärra hördes inom området, vid Hällemåla omkring 00:10. Fågeln spelade 
kontinuerligt och satt mycket nära. Den hördes sedan mycket svagt från Bengtsmåla 
vilket ligger ca 600 m norr om. Sammantaget verkar inte området hysa nattskärror i 
några större tätheter.  
 
Övriga arter  
Övriga arter som är rödlistade (Gärdenfors 2015) och/eller utpekade i EU:s fågeldirektiv 
men som normalt inte anses särskilt vindkraftskänsliga beskrivs kortfattat nedan.  Dessa 
arter kan påverkas vid vindkraftsetablering och drift vid illa valda placeringar och 
oaktsamhet under anläggningsarbetet.  
 
Trana anses av vissa vara vindkraftskänsliga. Detta har dock ändrats något under de 
senaste åren och tranan ses idag inte som lika vindkraftskänslig.82. Noteringar av trana 
finns från området och enstaka noteringar av par utan ungar gjordes under inventeringen 
2017. Häckning inom projektområdet kan inte uteslutas helt.  
 
En duvhök (nära hotad) -revir fanns i området söder om Havregöl.  Ett par sågs över 
Snokekärret samt en trolig hane söder om Havregöl.  
 
Järpe har observerats nordväst om projektområdet men inga fynd finns inom 
projektområdet. Arten är tillbakadragen och tämligen svårinventerad. Järpen häckar i 
barrskog med lövinslag, mest i fuktig och tät skog med gran och al.  
 
Nära inventeringsområdet, SSV om Gårdvedahöjden, noterades ett Sparvuggle- revir. I 
ArtDatabanken finns uppgifter även från två andra platser utanför projektområdet. Arten 
trivs i blandskog med tillgång till hålträd för boplatser, i mindre utsträckning i tallskog.  
 
Spillkråkan (nära hotad) häckar med något eller några par inom området och är 
noterad på flera platser under inventeringen 2017. Spillkråka trivs i grovstammig skog, 
vanligast i barrskog och blandskog.  
 
Observationerna av nötkråka (nära hotad) under häckningstid indikerar en möjlig 
häckning i området Kvarnsjön-Jutemossen.  
 
Kungsfågeln (sårbar) förekommer spridd som häckfågel inom stora delar av 
projektområdet. Den häckar i grandominerad barrskog. Längst med Emån finns en stor 
population.   
 
Staren (sårbar) noterades häckande i den centrala delen av projektområdet, men är 
betydligt mer allmän utanför projektområdet och särskilt i anslutning till 
odlingslandskap.  
 
Gulsparv (sårbar) häckar sparsamt i området. Den är mer knuten till odlingslandskapet 
utanför projektområdet.  
 

 
82 Rydell J, m.fl. Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss. Uppdaterad syntesrapport 2017. 
Vindval. Naturvårdsverket rapport 6740.  
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5.8.1.2.2 Habitatinventering av tjäder 2019 

Fågelinventeringen som genomfördes 2017 visade på förekomst av tjäder inom och i 
anslutning till projektområdet. Eftersom fokus nu ligger på att arternas livsmiljöer, inte 
bara avstånd till spelplatser, framförde Länsstyrelsen vid samråd i november 2018 att 
tjäderns livsmiljö skall kartläggas. Fokus ska vara på områden lämpliga för 
tjäderkycklingar. Därför fick Naturcentrum AB i uppdrag att identifiera lämpliga 
områden för tjäderkycklingar under 2019. 
  
5.8.1.2.2.1 Utformning av inventeringsinsatser år 2019 – Tjädermiljöer 

Under tjäderns parningsperiod 2019 inventerades återigen tjäder och områden som 
bedömdes utgöra viktiga miljöer för tjäderkycklingar inom dessa delar av 
inventeringsområdet. Inventeringen genomfördes den 29–30/4 och den 7–8/5 2019.   

 
5.8.1.2.2.2 Resultat 

Under 2019 avgränsades 13 områden som bedöms vara särskilt värdefulla som 
uppväxtmiljö för tjäderkycklingar (Figur 35). De har en sammanlagd areal om 20 ha. 
Merparten av miljöerna som bedömts vara lämpliga för tjäderkycklingar utgörs av 
sumpskogar och kanterna i anslutning till sumpskogarna där det ofta finns bärris och en 
del underväxt som kan erbjuda skydd. De stråk som nu pekats ut i inventeringen 
fungerar inte som livsmiljöer för sig själva, utan det omgivande landskapet spelar också 
en viktig roll.  
 
För att säkerställa att tjäder fortfarande finns kvar inom och i anslutning till området 
krävs exempelvis en viss andel äldre skog på landskapsnivå och lämpliga spelplatser.  
 
Utifrån dessa underlag, tjäderobservationer och spår av tjäder samt bedömning av 
kycklingbiotoper, har ett större område avgränsats som bedöms vara av särskild vikt för 
tjädern (Figur 35). De glesa observationer av tjäder, eller spår av tjäder, i södra delen 
bedöms inte vara tillräckliga för att en avgränsning ska göras som särskilt viktigt område. 
för tjädern även om det är uppenbart att tjädern även har en förekomst där, om än mer 
gles.83   

 
83 Malmqvist, Lundkvist & Andersson. 2019. Viktiga tjädermiljöer, Målilla inför vindkraftsansökan. 
Naturcentrum. Rapport 2019-09-17  
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5.8.1.3 Påverkan på fåglar 

5.8.1.3.1 Påverkan under anläggningsfasen 

De potentiella riskerna för fåglar i samband med att vindkraftverk uppförs och vägar 
anläggs handlar främst om riskerna för habitatsförluster. Habitatförlusterna kan i sin tur 
delas in i två olika grupper; direkta och indirekta förluster av habitat. Den indirekta 
förlusten av habitat är främst kopplad till störningar i olika former, medan den direkta 
förlusten är en följd av exploateringen av själva miljön.  

Precis som många andra intensivt brukade skogar har projektområdet begränsad mängd 
naturvärden. I sådana områden brukar vindkraft normalt ha en liten påverkan på 
fågellivet.84 Större delen av området utgörs av virkesåkrar med ungskog eller hyggen. En 
del skog kommer att behöva avverkas för nydragning av väg, vindkraftverkens 
fundament och dess uppställningsytor. Dessa kommer placeras på platser som inte 
utgör värdefulla habitat för fåglar eller andra organismer.  

Anläggningsfasen kan också innebära störning pga. den ökade mänskliga närvaron. 

5.8.1.3.2 Påverkan under driftsfasen 

De potentiella riskerna för fåglar i samband med driften av vindkraftverken är främst 
kollisionsrisk och barriäreffekter. Till viss del även habitatförlust, även om denna 
påverkan sker redan under byggnationen.  Dackevind har noga valt placeringar utifrån 
de avstånd som rekommenderas till värdefulla tjäderområden och boplatser samt 
fiskevatten för häckande fiskgjuse. 

84 Sveriges Ornitologiska förenings policy om vindkraft (2013). 

Figur 35. Identifierade områden viktiga för tjäder under inventeringen av tjäderns livsmiljö 2019. 
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5.8.1.3.3 Påverkan under avvecklingsfasen 

Under avvecklingsfasen tillkommer ingen ytterligare påverkan mer än förhöjd mänsklig 
närvaro.  

5.8.1.3.4 Åtgärder 

Inuti och i anslutning till projektområdet har ett flertal vindkraftskänsliga arter 
observerats. Av dessa är det tjäder och fiskgjuse där särskilda skyddsåtgärder är aktuella i 
enlighet med Rydell m.fl. (2017)85 och SOF (2013).  

I områden som under inventeringen pekats ut som olämpliga för placering av 
vindkraftverk pga. förekomst av tjäder eller fiskgjuse kommer inga verk placeras. För 
fiskgjusen gäller ett skyddsavstånd på 1 km till häckningsplats (Rydell m.fl. och SOF) och 
fria flygvägar med 1 km bredd mellan boplatsen och fiskevatten (Rydell m.fl.).  

För tjäder föreslår SOF (2013) en skyddszon om 1000 m vid större spelplatser (>5 
tuppar) men även att mindre spelplatser bör skyddas i södra Sverige. Rydell m.fl. (2017) 
gör bedömningen att skyddszoner för enbart spelplatser, och enbart i förhållande till 
vindkraft, knappast är något som gagnar tjäderns bevarandestatus. Istället föreslås ett ökat 
fokus på tjäderns livsmiljö, där spelplatser ingår. Vidare skriver Rydell m.fl. (2017) att 
tjäderns livs-miljö i och i anslutning till vindkraftsparker i skogsmiljö bör skötas på ett sätt 
som gynnar skogs-höns och de hänvisar vidare till Skogsstyrelsens Vägledningar för 
hänsyn till fåglar86. Hänsyn har tagits till det utmarkerade värdefulla området för tjäder i 
norr. Detta genom att vindkraftverk som från början planerades inom just detta område 
helt tagits bort. Områden som i söder nämns som möjligt värdefullt för tjäder är inte 
längre aktuellt för placering av vindkraftverk då det till större delen är lokaliserat utanför 
det nu aktuella projektområdet.  

Övriga vindkraftskänsliga arter som observerats i området bedöms inte ha förekomster 
som behöver skyddsåtgärder i enlighet med Rydell m.fl. (2017) eller SOF (2013). 

Genom att dessutom vidta följande åtgärder undviker man påverkan på fåglar och deras 
habitat:  

- Att verksamheten planeras så att påverkan på områdets hydrologi minimeras
- Att gammal död ved, gamla träd och lövträd i möjligaste mån bevaras
- Vid utformandet av förslag till vägdragning kommer hänsyn tas till områdets

hydrologi, varför intrång i våtmarker, bäckar och diken så långt som möjligt
kommer undvikas. Bolaget avser inte att avverka skog annat än för anläggande av
väg, verk och uppställningsytor.

5.8.1.3.5 Sammanvägd bedömning 

Utifrån genomförda inventeringar under åren 2017 och 2019 gör Dackevind AB 
bedömningen att den planerade vindkraftsetableringen inte kommer att påverka några 
högre ornitologiska värden negativt. Detta då hänsyn tagits enligt de säkerhetsavstånd 

85 Rydell J, m.fl. Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss. Uppdaterad syntesrapport 2017. 
Vindval. Naturvårdsverket rapport 6740.  
86 https:// www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/artskydd/ 
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som förespråkas både av Rydell (2017) och SOF (2013) för fiskgjuse respektive tjäder. För 
övriga arter, såsom exempelvis havsörn och kungsörn, bedöms området sakna lämpliga 
häckningsmiljöer87.  

5.8.2 Fladdermöss 

5.8.2.1 Kända värden 

I Sverige finns 19 arter av fladdermöss noterade. Flera av dessa är upptagna på den 
svenska rödlistan, den globala rödlistan eller i Art- och habitatdirektivets bilaga II. Att en 
art är rödlistad innebär dock inte något formellt skydd utan beskriver endast artens 
bevarandestatus88. Samtliga fladdermusarter är dock fridlysta enligt 
artskyddsförordningen, vilket även innefattar ett förbud mot att orsaka skada på djurens 
livsmiljöer. Fladdermöss är en däggdjursgrupp som förekommer i såväl urbana miljöer 
som i orörd natur. 

Det stora hotet mot fladdermöss vid vindkraft är dödlighet genom kollisioner med 
rotorbladen, eller att de hamnar i turbulens bakom en vinge, vilket leder till kraftigt 
tryckfall och att vitala organ skadads allvarligt89. Risken att dödas vid ett vindkraftverk 
varierar kraftigt mellan olika arter. De arter som drabbas hårdast av vindkraftverk är 
arter som i de flesta fall är relativt vanliga och normalt inte utsatta för andra kända hot 
90 men som rör sig och jagar i fria luften över trädtoppshöjd, s.k. högriskarter. Därför 
fokuseras hänsyn till fladdermöss vid vindkraft på dessa arter91.    

Fladdermöss söker föda där födan finns och jagar främst nattetid. Flygande småkryp 
ansamlas framför rotorbladen där det blir vindskugga. Dock visar studier att antalet 
kollusioner ökar med minskad vindhastighet. Högsta dödligheten har observerats vid 
vindhastigheter mellan 4–8 m/s. Majoriteten av de fladdermöss som dödas genom 
kollisioner med vindkraft dör under sensommaren/hösten, vilket är den tid på året då 
de rör sig mer spritt i jakten på föda, och mellan parningsplatser och 
övervintringsplatser.  

I förhållande till fåglar kolliderar fladdermöss väldigt sällan med fasta föremål såsom 
byggnader, fyrar och radiomaster. Anledningen till att fladdermöss är mer utsatta för 
kollision med vindkraftverk beror på att fladdermössen inte hinner upptäcka de roterande 
rotorbladen i tid92. Fladdermöss jagar med ultraljud och det har kort räckvidd93.  

5.8.2.2 Utformning av inventeringsinsatser 2019 

Under fladdermössens yngelperiod sommaren 2019 genomförde Ecocom AB en 
inventering med avseende på artförekomst och aktivitet hos fladdermöss. Inventeringen 

87 Malmqvist, A, Sandström, J. Fågelinventering vid Målilla, Hultsfreds kommun 2017. Underlag för 
vindkraftsetablering. Naturcentrum AB. Rapport 2018-06-15. S. 9.  
88 Brüsin, M. Inventering av fladdermöss inför planerad vindkraftsanläggning i 
Hultsfred kommun, Kalmar län 2019. Ecocom AB. S. 5. 
89 Rydell J, m.fl. Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss. 
Uppdaterad syntesrapport 2017. Vindval. Naturvårdsverket rapport 6740. S. 
93. 
90 Rydell J, m.fl. Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss. Vindval. Naturvårdsverket 2011 
s. 93.
91 Rydell J, m.fl. Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss. Uppdaterad syntesrapport 2017.
Vindval. Naturvårdsverket rapport 6740. S. 8.

92 Rydell J, m.fl. Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss. Uppdaterad syntesrapport 
2017. Vindval. Naturvårdsverket rapport 6740. S. 93. 
93 Rydell J, m.fl. Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss. Vindval. Naturvårdsverket 2011. 
S 113 
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utgör en förundersökning enligt den terminologi som används i Vindvals uppdaterade 
syntesrapport (Rydell m fl. 2017)94. Syftet är att kartlägga vilka arter som förekommer i 
utredningsområdet, och därmed förekomst av rödlistade fladdermusarter och av arter 
särskilt känsliga för kollisioner.95  

Undersökningsmetoden följer Naturvårdsverkets undersökningstyper: Artkartering av 
fladdermöss (Naturvårdsverket 2012)96 samt Fladdermöss – linjetaxering 
(Naturvårdsverket 2015). Tillämpningar har dock gjorts av undersökningsmetoderna i 
aktuell undersökning. Vid inventeringen tillämpades en kombination av automatisk 
punkttaxering med så kallade autoboxar och manuell slingerinventering med logger. 
Området som inventerades innefattade projektområdet och ett område på upp till 2 km 
utanför projektområdet, i enlighet med krav från Länsstyrelsen i Kalmar.  

Autobox-inventeringen genomfördes under två boxnätter på 16 olika lokaler. De 
utplacerade autoboxarna var inställda på inspelning mellan klockan 21.00 och 05.00 
nätterna 25-26 juni och 5-6 augusti.  

Den manuella inventeringen utfördes genom att inventeraren rörde sig fritt i området 
nattetid med pannlampa och en handdetektor. Syftet var att kartlägga intressanta habitat 
för fladdermöss. Inventeraren använde också en logger som automatiskt spelade in 
fladdermöss, med position, tid, temperatur mm.  

5.8.2.3 Resultat av inventeringen 2019 

Sammanlagt registrerades elva fladdermusarter under inventeringen. Den vanligast 
förekommande arten i inventeringen är dvärgpipistrell. Arten står för cirka 44 % av alla 
inspelningar som gjordes i autoboxar (tabell 6). Därefter följer nordfladdermus (16%) och 
mustasch/taiga fladdermus (10%) som bägge är vanliga arter i området.  

Vid inventeringen påträffades sex fladdermusarter som tillhör s k högriskarter. Dessa är 
nordfladdermus, sydfladdermus, större brunfladdermus, trollpipistrell, dvärgpipistrell och 
gråskimlig fladdermus. Nordfladdermus den mest spridda arten i Sverige.   

I inventeringen påträffades tre rödlistade arter av fladdermöss: dammfladdermus, 
fransfladdermus och sydfladdermus  

Inventeringen med autoboxar visade på högst aktivitet av högriskarter längst med 
Gårdvedaån, nordöst om projektområdet. Inom projektområdet finns två lokaler där fler 
registreringar av högriskarter gjordes jämfört med övriga lokaler. Vid den manuella 
slinginventeringen noterades flest arter i utkanten av den södra delen av projektområdet, 
i närheten av Ängstugan. Gemensamt för lokalerna är att det antingen finns öppen 
vattenyta i närheten (i form av meandrande vattendrag eller en sjö) eller gamla skogstorp.   

 
94 Rydell J, m.fl. Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss. Uppdaterad syntesrapport 2017. 
Vindval. Naturvårdsverket rapport 6740. S. 93. 
95 Brüsin, M. Inventering av fladdermöss inför planerad vindkraftsanläggning i Hultsfred kommun, 
Kalmar län 2019. Ecocom AB. S. 6. 
96 Ahlén I. Undersökningstyp: Artkartering av fladdermöss. Naturvårdsverkets handledning för 
miljöövervakning. 2012. 
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Tabell 6. Antalet registreringar för respektive art. Högriskarter markerade med fet stil. 

 

 

Artnamn Vetenskapligt namn Antal registreringar Antal 

    Autoboxar Manuellt Totalt (%) 

Nordfladdermus Eptesicus nilssonii 328 19 347 16 

Sydfladdermus Eptesicus serotinus 2 0 2 0 

Dammfladdermus Myotis dasycneme 9 0 9 0 

Vattenfladdermus Myotis daubentonii 190 15 205 9 

Mustasch/taiga 
fladdermus 

Myotis 
mystacinus/brandtii 

200 14 214 10 

Fransfladdermus Myotis nattereri 5 0 5 0 

Större brunfladdermus Nyctalus noctula 8 0 8 0 

Trollpipistrell Pipistrellus nathusii 1 0 1 0 

Dvärgpipistrell Pipistrellus pygmaeus 946 23 969 44 

Brunlångöra Plecotus auritus 22 0 22 1 

Gråskimlig fladdermus Vespertilio murinus 1 1 2 0 

Obestämd Myotisart Myotis sp 375 8 383 17 

Obestämd 
fladdermusart 

Microchiroptera 30 2 32 1 

Figur 36. Karta över de områden inom projektområdet där placering av vindkraftverk inte lämpar sig med 
hänsyn till fladdermus-förekomster. För detaljerade kartor över slinginventeringen, placering av autoboxar och 
artfynden kopplat till dessa se Bilaga 5; Inventeringsrapport för fladdermöss, figur 3 och figur 4.   
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5.8.2.3 Påverkan på fladdermöss 

5.8.2.3.1 Påverkan under etableringsfasen 

Påverkan under etableringsfasen på fladdermöss rör främst påverkan på habitat såsom 
habitatförlust och habitatförsämring. Detta genom att anläggning av vägar och 
uppställningsytor kan påverka viktiga habitat för fladdermössen negativt. Många 
fladdermöss kan använda många olika habitat och i olika typer av landskap. De 
rödlistade och hotade arterna som påträffades, dammfladdermus, fransfladdermus och 
sydfladdermus jagar i första hand över öppna vattenytor, gles skog respektive mer 
öppet landskap med lövträd såsom betesmarker.97  

5.8.2.3.2 Påverkan under driftsfasen- kollisionsrisk 

Påverkan under driftsfasen är främst kopplat till kollisionsrisk. Sex av de påträffade arterna är 
högriskarter (arter som jagar i det fria luftrummet och därmed löper större risk att kollidera med 
vindkraftverk, se tabell 4).  

5.8.2.3.3 Påverkan under avvecklingsfasen 

Nedmonteringen av vindkraftverken anses inte påverka fladdermusfaunan. 

5.8.2.3.5 Åtgärder 

Ecocom rekommenderar att stoppreglering används vid vindkraftsetableringen vid Mösjöberg på 
grund av det stora antalet högriskarter som har påträffats. Alternativt föreslås att det genomförs 
ytterligare inventering genom ett kontrollprogram för att fastställa det mer exakta behovet 
stoppdrift vid respektive vindkraftverk. Då även rödlistade och hotade högriskarter påträffats i 
närområdet rekommenderas att inventering efter byggnation av vindkraftverken görs i ett 
uppföljningsprogram.  

Eftersom ett stort antal rödlistade arter påträffats inom och omkring projektområdet ansåg 
Ecocom att habitat inom och i anslutning till projektområdet av vindkraftverken och vägnätet borde 
karteras. Värdefulla habitat för fladdermöss är också ofta värdefulla som naturvärdesobjekt. Därför 
lät Dackevind företaget som genomfört naturvärdesinventeringen, Naturcentrum, se över behovet 
av en habitatkartering. Naturcentrum konstaterade att i detta fall behövdes inte någon 
habitatkartering av området. Inga vindkraftverk är placerade inom områden klassade som lämpliga 
fladdermushabitat. Naturcentrum rekommenderar även Dackevind att använda sig av stoppdrift. 
Dock ser Naturcentrum inget behov av ytterligare inventering genom kontrollprogram.98  

De undersökningar som finns att tillgå visar att fladdermössen uppvisar samma aktivitetsmönster år 
efter år, oavsett art. Vid varma och vindstilla nätter från mitten av juli till mitten av augusti 
registreras 80 % av den totala fladdermusaktiviteten. Genom att då tillämpa stoppdrift anser 
ledande fladdermusexperter som Jens Rydell att ytterligare inventeringar inte tillför något. 
Stoppdriften innebär att vindkraftverken stoppas från solnedgång till soluppgång, från mitten av juni 

 
97 Brüsin, M. Inventering av fladdermöss inför planerad vindkraftanläggning i Hultsfreds kommun, 
Kalmar län 2019. Ecocom. 2019. 
98 Malmqvist A, Bohman, P. Naturvårdsutlåtande kring förslag i fladdermusrapport. Naturcentrum 
AB. 2019-12-12 
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till mitten av augusti vid de tillfällen när vindstyrkor är under 6 m/s och temperatur över 14 
grader.99   

Ecocom rekommenderar även att minst 200 meter skall hållas mellan artrika lokaler och 
vindkraftverk, för att inte påverka fladdermusfaunan och deras habitat. Detta har Dackevind tagit 
hänsyn till i sina placeringar (se figur 36).  

5.8.2.3.4 Sammanvägd bedömning 

Antalet arter av fladdermöss är relativt högt i området. Av de totalt elva arterna som påträffades är 
sex klassade som högriskarter. Det föranleder vissa försiktighetsåtgärder. Dackevind kommer att 
använda sig av stoppdrift, samt inte placera några vindkraftverk inom 200 meter från utpekade 
artrika lokaler. Minsta avståndet mellan artrik lokal och vindkraftverk är ca 400 m. Därmed anser 
Dackevind att lämpliga åtgärder vidtagits för att minska risken för att fladdermöss ska förolyckas av 
vindkraftverken.   

 

5.8.3 Övriga djur 

5.8.3.1 Lodjur (VU) 

Lodjuret är en del av den svenska faunan. Riksdagen har beslutat att arten ska finnas i så 
stort individantal att den långsiktigt finns kvar i den svenska faunan. I enlighet med art- och 
habitatdirektivet ska Sverige verka för att den svenska lodjursstammen uppnår, respektive 
bibehåller en gynnsam bevarandestatus.100  
 
I början av 1920-talet var lodjuret nästan utrotat i Sverige. Enligt de 
populationsberäkningar som gjorts efter inventeringsresultat tyder på att den nordiska 
stammen består av ca 1500 individer idag. Referensvärdet för gynnsam bevarandestatus är 
minst 870 individer101. Lodjur finn spritt över hela landet med undantag för Öland och 
Gotland102. Inom projektområdet finns rapporter i Artportalen om lodjur, det senaste från 
2014. Vid kontakt med Länsstyrelsen i Kalmar fås informationen om att inga 
familjegrupper som hittades senaste inventeringssäsongen (2018/2019) berörde området. 
103 
 
Lodjuren är skygga skogsdjur som trivs i bergig och brant terräng. De håller stora 
revirområden. Områdena varierar mellan 3–7 kvadratmil.104 Med projektområdets yta om 
ca 13 km2 är det högst osannolikt att en etablering av vindkraft i området skulle påverka 
den gynnsamma bevarandestatusen för lodjur negativt, förutsatt att lämpliga miljöer för 
födsel inte påverkas. Ungarna föds på en torr och skyddad plats under en gran, i en 
bergsskreva eller under ett utstickande klippblock. Det behövs ingen lya.105 
 
Lodjur jagar genom att smyga sig på bytesdjuren, något som inte borde försvåras av ett 
visst bakgrundsljud när vindkraftverken är driftsatta i parken. Däremot är det rimligt att 
anta att en mänsklig störning sker under själva byggnationsfaserna. Stora rovdjur överlag 

 
99 Rydell, J. Webbinarie vindkraft och fladdermöss. Uppsala Universitet Campus Gotland. 
https://vindkraftskurs.se/webbinar_fladdermoss.htm 2020-03-18 
100 http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-8648-0.pdf  2019-
12-10 s. 8 
101 http://www.naturvardsverket.se/fakta-om-lodjur  2019-11-28 
102 https://www.wwf.se/djur/lodjur/#artdata 2019-11-28 
103 Mail 2019-05-29 Mattias Persson, Länsstyrelsen Kalmar län 
104 https://www.wwf.se/djur/lodjur/#artdata 2019-11-28 
105 https://www.de5stora.com/om-rovdjuren/artfakta/lodjur/gott-blandat-om-lodjuret/ 2019-11-28 

https://vindkraftskurs.se/webbinar_fladdermoss.htm
http://www.naturvardsverket.se/fakta-om-lodjur
https://www.wwf.se/djur/lodjur/#artdata
https://www.wwf.se/djur/lodjur/#artdata
https://www.de5stora.com/om-rovdjuren/artfakta/lodjur/gott-blandat-om-lodjuret/
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anses i högre grad störas av nöjestrafik och friluftsliv än av buller och synintryck från 
vindkraftverk106.  
 

5.8.3.2 Klövvilt 

I projektområdet förekommer älg och rådjur. Forskningen har främst fokuserat på 
vindkraftens effekter på ren. Den sammanställning av tillgänglig forskning som finns visar 
på en svag till måttlig negativ störning på klövvilt, vad gäller störning under byggnation, 
störning av ljud och synintryck från vindkraftverken och från den trafik som är nödvändig 
för drift. Sammanställningen visar att störning från nöjestrafik och friluftsliv bedöms ha en 
måttlig till stark negativ påverkan på klövvilt. De delvis negativa effekterna som 
habitatförändring och vägar som skapar korridorer och barriärer, kan också innebära 
positiva effekter. Exempelvis kan nya vägar och avverkade ytor skapa en habitatförändring 
som bidrar till ökad mängd gräsmark och tillgång på gräs och örter för klövvilt. Nya vägar 
kan också öka framkomligheten och möjligheten att förflytta sig.107  

 
Flertalet personer är också överens om att klövvilt vänjer sig. På slottet Maltesholm i 
Skåne byggdes en vindkraftpark i vad som tidigare var ett skogsområde med väldigt lite 
mänsklig störning. Skogen nyttjas i första hand för jakt. Under vindkraftparkens första 
driftår gjordes färre observationer av hjort. När några år nu passerat ser jägmästaren på 
slottet att antalet observationer av hjort är tillbaka till tidigare nivå och att hjortarna vant 
sig vid vindkraftverken.108 
 

5.8.3.3 Tamboskap 

Inom projektområdet finns inga betesmarker som kommit till Dackevinds kännedom. Oro 
från närboende finns att exempelvis kor och får ska bli stressade. Lantbrukarna är oroliga 
att ljud, skugga och vibrationer från vindkraftverken ska kunna påverka fertilitet hos kor 
och kvalitén på t ex mjölk.  
 
Avståndet mellan vindkraftverk och närmaste gård är ca 2,5 km. Den sammanställda 
forskning som finns visar att effekterna från buller- och synintryck från vindkraftverk i drift 
är svaga109. Flera lantbrukare med vindkraftverk i sina betesmarker som Dackevind varit i 
kontakt med kan inte se några negativa effekter på varken korna eller deras resultat. De 
menar att djuren vänjer sig.110 Ljudnivåerna vid närliggande betesmarker kommer ligga 
under 40 dB(A). Vid närliggande lantbruksfastigheter långt under 35 dB(A). 
 

5.8.3.4 Sammanvägd bedömning 

Inkomna farhågor i samband med samrådet med allmänheten rör effekten av scenariot om 
klövvilt i området skräms iväg av vindkraftverken. Närboende oroar sig då för att lodjur 
istället skall angripa tamboskap som exempelvis får som hålls i närheten. Att detta skulle 
ske med anledning av att klövvilt och andra bytesdjur skrämts iväg är inte realistiskt. Detta 
eftersom ytan på rovdjurens hemområden är så avsevärt mycket större än 
vindkraftparkens yta, att sannolikheten att rovdjurens predationsmönster skulle påverkas 
är mycket liten.  
Att klövvilt skräms iväg kan möjligen tänkas ske under byggnationsfasen. Men klövvilt, 
exempelvis hjort vänjer sig snabbt vid nya situationer och tenderar att bli svårskrämda.  

 
106 Naturvårdsverkets rapport nr 6499 Vindkraftens effekt på landlevande däggdjur. S. 35 
107 Naturvårdsverkets rapport nr 6499 Vindkraftens effekt på landlevande däggdjur. S. 35 
108 Jägmästare på Maltesholm, Skåne. 
109 Naturvårdsverkets rapport nr 6499 Vindkraftens effekt på landlevande däggdjur. S. 35 
110 Muntligen, Henrik Alvarmo, mjölkbonde.   
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Det förbättrade vägnätet kan dels fungera som barriärer för djur i området men också ha 
en möjlig positiv betydelse då det kan innebära en ökad födotillgång och ökad 
framkomlighet111.  
 

5.8.4 Påverkan på rödlistade och fridlysta djur och växter 

Flertalet hotade och rödlistade arter har redan omnämnts i text ovan. Majoritet av de 
noterade arter som antingen är rödlistade och/eller fridlysta är noterade i områden som 
klassats som naturvärdesobjekt, äldre torpmiljöer eller områden som inte längre är 
aktuella för placering av vindkraftverk eller vägdragning. Ett fåtal, såsom blåsippa är väl 
spridd inom inventeringsområdet.  
 

5.9 KULTURMILJÖ 
Kulturmiljölagen (1988:950) innehåller bestämmelser om kulturmiljön i Sverige. Vikten av 
värnandet av vår kulturmiljö stadgas i lagens första kapitel 1 §, 1–2 stycket. ”Det är en 
nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av 
alla. Såväl enskilda som myndigheter skall visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. 
Den som planerar eller utför ett arbete skall se till att skador på kulturmiljön såvitt möjligt 
undviks eller begränsas.” 
 
5.9.1 Kända värden  

Inom projektområdet och området för infartsväg fanns sedan tidigare ett 30-tal 
registrerade lämningar i fornminnesregistret hos Riksantikvarieämbetet (RAÄ) från den 
fornminnesinventering som genomfördes på 1980-talet. De är nästan uteslutande sentida 
torpställen med rester av husgrunder, kulturväxter och liknande med undantag för en icke 
återfunnen fyndplats av flinta samt en plats som ska ha använts som ättestupa och även 
sägs hysa stenar som liknar formationen av en domarring.  Lämningarna har antikvarisk 
status som fornlämning, övrig kulturhistorisk lämning eller bevakningsobjekt. 
Lägenhetsbebyggelserna är ibland registrerade som punktobjekt, ibland som områden.  Se 
figur 36 och tabell 6. Lämningarnas antikvariatiska status är uppdaterad efter den nya 
kulturminneslagen som trädde i kraft 2016. Samtliga lämningar redovisas under den 
genomförda Etapp-1 utredning som redovisas i kommande kapitel. 
 
På slättmarkerna kring Emån och Gårdvedaån utanför projektområdet finns flera kända 
stenålderslokaler112.   
 
Sydöst om projektområdet ligger den populära vigselkyrkan Tveta kyrka. Kyrkan 
härstammar från 1100-talet och är en av de två kvarvarande medeltida kyrkorna i norra 
Kalmar län som fortfarande är i bruk. 113   
 
Under samrådstiden med allmänheten år 2019 inkom skriftliga uppgifter om en kyrkväg 
som hade stort historiskt värde. Denna återfinns sydöst om projektområdet. Bolagets 
bedömning är att den inte kommer påverkas av etableringen av vindkraft.  
 

 
111 Naturvårdsverkets rapport nr 6499 Vindkraftens effekt på landlevande däggdjur. S. 35 
112 Franzen, V Å, Alexandersson K. På spaning i de obesuttnas landskap. Arkeologisk utredning 
etapp 1, inför planerad vindkraftpark söder om Målilla samhälle. Jönköpings läns Museum. Rapport 
2019:34. S. 17. 
113 https://www.svenskakyrkan.se/aspeland/tveta-kyrka Hämtat: 2020-04-02 

https://www.svenskakyrkan.se/aspeland/tveta-kyrka
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Flera områden utpekade som riksintresse för kulturmiljövård finns inom 10 km från 
projektområdet. Inget av riksintressena återfinns inom själva projektområdet men den 
nordöstligaste spetsen av området för infartsväg sträcker sig in inom riksintresset 
Emådalen. Se kap 5.6.1.3. 
 

5.9.2 Genomförda inventeringar  

I syfte att undvika påverkan på kulturmiljön i sin helhet eller på enstaka fornminnen 
inom projektområdet och området för infartsväg lät bolaget utföra en särskild 
kulturhistorisk utredning, s.k. etapp 1 utredning.  

5.9.2.1 Arkeologisk utredning Etapp 1 år 2019 

Den arkeologiska utredningen Etapp 1 utfördes av Jönköpings läns museum år 2019. 
Inventeringen omfattade hela projektområdet samt området för infartsväg114. 
Projektområdets yttergränser har minskats efter att Etapp 1 utredningen genomfördes 
under 2019, främst i de västra delarna samt sydöst. I följande text, tabeller och kartor 
redogörs endast för objekt inom projektområdet och område för infartsväg som denna 
MKB avser. Inventeringen började med genomgång av kart- och arkivmaterial, lämplig 
hembygdslitteratur mm. Sedan genomfördes en avsökning i fält i syfte att fastställa 
förekomst av fornlämningar och kulturhistoriska lämningar.  
 

5.9.2.3 Resultat av Etapp 1-utredning 

Inventeringen visade att det idag skogsbeklädda området även under förhistorisk och större 
delen av historisk tid varit ett utpräglat utmarksområde med små möjligheter för bosättning 
och odling. Men under 1750-talet, när befolkningen ökade kraftigt i Sverige ökade även 
bebyggelsen utanför byarna med torp och backstugor. Kartor och registrerade lämningar 
visar att landskapet i det aktuella området var betydligt öppnare och uppodlat i större 
utsträckning för ca 100–150 år sedan. Totalt registrerades 52 olika lämningar under 
inventeringen inom det nu aktuella projektområdet och området för infartsväg. Ett 30-tal 
av dessa fanns redan registrerade i fornminnesregistret. I figur 37 redovisas alla nu kända 
lämningar.  
 
Inga fynd som tyder på aktivitet under stenåldern gjordes. Ett antal lägen vid de sjöar som 
finns inom och utanför projektområdet identifierades som möjliga stenåldersboplatser. 
Dessa redovisas i figur 36. 

 
114 Franzen, V Å, Alexandersson K. På spaning i de obesuttnas landskap. Arkeologisk utredning 
etapp 1, inför planerad vindkraftpark söder om Målilla samhälle. Jönköpings läns Museum. Rapport 
2019:34. 
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5.9.2.3.1 Övriga kulturhistoriska lämningar  

Under inventeringen 2019 registrerades 14 lämningar som övriga kulturhistoriska 
lämningar. Lämningarna är i första hand fossil åkermark i form av röjningsrösen, täkter och 
väglämningar men enstaka objekt är lägenhetsbebyggelse i form av bebyggelselämningar 
efter torp.  För fem objekt har den antikvariatiska statusen inte helt kunnat fastställas och 
är antingen övrig kulturhistorisk lämning eller fornlämning.  
 

5.9.2.3.2 Fornlämning 

Under inventeringen 2019 registrerades 27 lämningar som gavs den antikvariatiska 
statusen fornlämning. Ytterligare sju lämningar bedömdes kunna vara fornlämningar, men 
där statusen inte är helt fastställd. Se tabell 4. Fornlämningarna består av lämningar efter 
torpbebyggelse och röjningsrösen.  
 

Figur 37. Lämningar registrerade sedan tidigare i RAÄ samt lämningar identifierade under inventeringen år 
2019. 
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5.9.2.3.3 Övriga antikvariatiska statusar 

När det inte säkert går att avgöra om en lämning är en fornlämning används den 
antikvariatiska statusen Bevakningsobjekt. Vid genomförd inventering gavs fem lämningar 
bedömningen bevakningsobjekt.  
 
Tidigare fynd som inte kunde återfinnas i form av fysiska spår gavs den antikvariatiska 
statusen uppgift om. Inom detta projekt rör det sig om en möjlig stenåldersboplats samt 
en fyndplats för flinta.  

 

Tabell 7. Sammanställd tabell över lämningar registrerade i Riksantikvariatets fornsök samt de som framkommit under den 
arkeologiska etapp-utredning som genomförts. Betäckning markerad i fet stil återfinns både i RAÄ:s register samt i genomförd 
arkeologisk utredning. 

Nr i 
kartan 

RAÄ-
nummer/ 
betäckning 

Lämningstyp Beskrivning Antikvariatisk 
status 

1.  Gårdveda 
35:1 

Plats med tradition Plats för tradition. Stenar 
har funnits som 
uppfattats som en 
domarring. Stupet har 
använts som ättestupa. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

2. Gårdveda 
36:1 

Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämningar 
efter torpet Komberg 

Fornlämning 

3. Gårdveda 
70:1 

Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämningar 
efter torpet Oxfällan 

Bevakningsobjekt/ 
möjlig fornlämning 

4.  Gårdveda 
71:1 

Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämningar 
efter torpet Hällen 

Fornlämning 

5.  Gårdveda 
72:1 

Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämningar 
efter torpet Hällemåla 

Fornlämning 

6.  Gårdveda 
77:1 

Sammanförda 
lämningar/ 
Lägenhetsbebyggelse 

Bebyggelselämningar 
efter torpet Björkelund 
eller Källehult 

Övrig kulturhistorisk 
lämning /Fornlämning 

7. Gårdveda 
40:1 

Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämningar 
efter torpet Kalrstorp 

Fornlämning 

8.  Gårdveda 
75:1 

Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämning efter 
torpet Hällebygd 

Fornlämning 

9.  Gårdveda 
38:1 

Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämning efter 
torpet Mon 

Fornlämning 

10. Gårdveda 
39:1 

Husgrund, historisk 
tid 

 Bebyggelselämningar 
efter torpet Gölebo 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

11. Gårdveda 
59:1 

Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämning efter 
torpet Nybygget 

Fornlämning 

12.  Gårdveda 
58:1 

Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämning efter 
torpet Tallhemmet 

Fornlämning 

13. Gårdveda 
118:1 

Boplats Troligen 
stenåldersboplats 

Fornlämning/uppgift 
om 

14. Gårdveda 
56:1 

Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämningar 
efter torpet Trillens eller 
Hagalund 

Övrig kulturhistorisk 
lämning/ 
Bevakningsobjekt/ 
möjlig fornlämning 

15. Gårdveda 
54:1 

Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämning efter 
torpet Fihult/Fighult 

Fornlämning 

16. Gårdveda 
55:1 

Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämning efter 
torpet Bygget 

Övrig kulturhistorisk 
lämning/ 
Bevakningsobjekt/ 
möjlig fornlämning 
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17.  Gårdveda 
53:1 

Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämningar 
efter torpet Fållen eller 
Rosenlund 

Bevakningsobjekt/ 
Fornlämning 

18. Id 37 Täckt Täckgrop Övrig kulturhistorisk 
lämning 

19.  Gårdveda 
52:1 

Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämningar 
efter torpet Horvan 

Fornlämning 

20.  Gårdveda 
50:1 

Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämningar 
efter torpet Granhult 

Fornlämning 

21. Gårdveda 
49:1 

Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämningar 
efter torpet Källeberg 

Fornlämning 

22. Gårdveda 
48:1 

Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämningar 
efter torpet Sävsjö 

Fornlämning 

23. Gårdveda 
46:1 

Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämningar 
efter torpet Marieholm 

Bevakningsobjekt/ 
möjlig fornlämning 
/Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

24. Gårdveda 
47:1 

Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämningar 
efter torpet Sävshult 

Fornlämning 

25. Tveta 75:1 Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämningar 
efter torpet Kvarntorpet 

Fornlämning 

26.  Gårdveda 
89:1 

Fyndplats Uppgifter om slagen 
flinta. Platsen har inte 
kunnat återfinnas 

Uppgift om /Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

27.   Gårdveda 
51:1 

Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämningar 
efter torpet Johansberg 

Fornlämning 

28. Tveta 73:1 Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämningar 
efter torpet Hällesjömåla 
eller Hällemåla 

Fornlämning 

29. Tveta 74:1 Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämningar 
efter torpet Källtorp 

Fornlämning 

30. Gårdveda 
45:1 

Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämningar 
efter torpet Hagen.  

Bevakningsobjekt/ 
möjlig fornlämning / 
det finns fortfarande 
bebyggelse på 
platsen 

31. Id 2 Fossil åkermark Röjningsrösen av 
ålderdomlig karaktär 

Fornlämning 

32. Id 3 Fossil åkermark Röjningsrösen av 
ålderdomlig karaktär 

Fornlämning 

33. Id 4 Fossil åkermark Röjningsrösen av både 
ålderdomlig och nyare 
karaktär 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

34. Id 6 Fossil åkermark Röjningsrösen av 
torpkaraktär 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

35. Id 7 Fossil åkermark Stort antal 
röjningsrösen.  

Fornlämning 

36. Id 8 Väglämning Trolig fägata med 
hägnadsstruktur 

Bevakas 

37. Id 9 Fossil åkermark Röjningsrösen av 
ålderdomlig karaktär 
dominerar 

Fornlämning 

38. Id 10 Fossil åkermark Röjningsrösen Fornlämning 
39. Id 11 Fossil åkermark Röjningsrösen av 

torpkaraktär 
Övrig kulturhistorisk 
lämning 

40. Id 12 Fossil åkermark Röjningsrösen Fornlämning 
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41. Id 13 Fossil åkermark Röjningsrösen av både 
ålderdomlig och 
torpkaraktär 

Bevakas  

42. Id 14 Grav? Stensättning Bevakas 
43. Id 15 Fossil åkermark Röjningsrösen av 

torpkaraktär 
Övrig kulturhistorisk 
lämning 

44. Id 16 Väglämning Lämningar efter 
huvudvägen genom 
området 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

45. Id 36 Byggnad, historisk tid Källargrund Övrig kulturhistorisk 
lämning 

46. Id 18 Brott Stenbrott Övrig kulturhistorisk 
lämning 

47. Id 30 Täkt Täktgrop Övrig kulturhistorisk 
lämning 

48. Id 31 Täkt Täktgrop Övrig kulturhistorisk 
lämning 

49. Id 32 Hägnad Stenmur Övrig kulturhistorisk 
lämning 

50. Id 33 Stentipp Stenmur/stentipp Övrig kulturhistorisk 
lämning 

51. Id 34 Fossil åkermark Röjningsrösen av 
torpkaraktär 

Fornlämning 

52. Id 35 Fossil åkermark Röjningsrösen av 
torpkaraktär 

Fornlämning 

 

5.9.3 Påverkan från placeringsförslagen  

5.9.3.1 Etableringsfasen   

I syfte att undvika påverkan på de i området identifierade kulturhistoriska lämningarna har 
Bolagets placeringsförslag för både vindkraftverk och vägar utformats för att säkerställa att 
ett tillräckligt avstånd kan hållas. På så sätt minimeras risken för påverkan på objekten. Ett 
förslag till vägdragning presenteras i figur 2, där hänsyn tagits till framkomna värden. 

 
Den planerade infartsvägen följer befintlig väg in i projektområdet. Vägen går genom ett 
område längst Gårdvedaån som markerats som möjlig stenåldersboplats. En bit ut på åkern 
finns en yta markerad som trolig boplats sedan tidigare. (Se fig. 9, objekt nr 13). Genom 
detta område markerat som möjlig stenåldersboplats, kommer ingen ny vägdragning göras 
utan endast förstärkning och breddning av den befintliga vägen. Efter mailkontakt med 
Daniel Tedenlind, Länsstyrelsen i Kalmar län115 framkommer att någon Etapp -2 utredning 
för området längst objekt 13 inte behöver genomföras. Däremot behöver åtgärderna med 
att anlägga ny vägsträcka mot fornlämning med nr 35 i figur 36 samrådas kring behovet av 
en eventuell Etapp 2-utredning.  
 
För att undvika att påverkan oavsiktligen sker på de identifierade kulturobjekten vid 
anläggningsarbetet kommer samtliga lämningar belägna i anslutning till planerade 
vägdragningar eller vindkraftverk att märkas ut genom snitsling.  

 
115 Mailkonversation Daniel Tedenlind, Fornminnesantikvarie, Länsstyrelsen Kalmar län, 2019-12-
17 
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För det fall att ytterligare, ej tidigare registrerade lämningar, uppmärksammas i samband med 
anläggningsarbetet kommer bolaget att direkt avsluta anläggningsarbetet och anmäla 
förhållandet till länsstyrelsen.116  

5.9.3.2 Driftsfasen  

Under driftsfasen bedöms ingen påverkan uppstå på kultur- och fornminnesobjekten i 
området.  
  

5.9.3.3 Avvecklingsfasen  

Avvecklingsfasen bedöms inte medföra någon påverkan på kultur- och fornminnesobjekten. 
Samma vägar som nyttjades vid införsel av vindkraftverken avses att användas vid utforslande 
av desamma.  

5.9.3.4 Sammanvägd bedömning 

Sammantaget gör bolaget bedömningen att planerad vindkraftpark inte kommer innebära 
någon fysisk påverkan på kända kulturvärden. Avstånden till närbelägna riksintressen för 
kulturmiljövård bedöms tillräckliga, eftersom riksintressenas yta är så stor i jämförelse med 
projektområdet.  

5.10 Vattenskyddsområde 
Ljungs vattenskyddsområde ligger ca 4 km nordöst om projektområdet i Emåns dalgång. 
Vattentäkten förser Gårdveda, Målilla, Rosenfors och Mörlunda samhälle med dricksvatten. 
Vattenskyddsområdet ligger uppströms projektområdet och bör således inte påverkas av 
vindkraftparken.   

 
116 Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. 2 kap 10 § 2 stycket  
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6. PARKUTFORMNING 
I nedanstående kapitel följer en redogörelse av bolaget studerade utformningar av 
verksamheten med avseende på antal vindkraftverk, vägar, produktion m.m.  

6.1 VINDKRAFTVERK 
Ansökan avser 11 vindkraftverk med en totalhöjd på maximalt 250 meter. Placeringarna 
är framtagna med hänsyn till kända natur- och kulturvärden samt med bolagets 
hänsynsavstånd till närliggande bostadshus på 1500 meter. 
 
Val av verkleverantör kommer att föregås av upphandling, vilken tidigast kan äga rum 
efter det att bolaget fått tillstånd för verksamheten. Inom ramen för denna 
miljökonsekvensbeskrivning redovisas ljudberäkningar för tillverkare Vestas med 
modellen V162-5.6. Denna tillverkare har valts då de är en dansk tillverkare, 
marknadsledande och möjlig leverantör för projektet, Värdena för vindkraftsmodellen 
kan anses vara representativ för vindkraftverk inom denna storleksklass. Beräkningarna 
syftar således till att illustrera beräknad ljudpåverkan för en på marknaden vanligt 
förekommande verktyp, och därmed på de generella förutsättningarna inom 
projektområdet. Slutligt val av tillverkare bedöms inte påverka redogörelsen av 
anläggningens miljöpåverkan inom ramen för denna miljökonsekvensbeskrivning. 
Samtliga fotomontage är baserade på vindkraftverk med en totalhöjd på 250 meter. 
 
Den mest avgörande faktorn vid val av vindkraftverk vid en etablering är hur mycket det 
blåser och vilken totalhöjd som är tillståndsgiven. Det som skiljer olika modeller av 
vindkraftverk åt är bl.a. tornhöjd, rotorstorlek, generatoreffekt och materialval. De två 
första är de som främst skiljer utseendet åt mellan vindkraftverken.  
 
Med ett högre torn har vindkraftverket bättre produktionsförutsättningar till följd av att 
vinden ökar med höjden över mark. Även rotordiameterns storlek har betydelse för 
hur mycket vindenergi som vindkraftverken kan utvinna vid en given vindhastighet. 
Vindkraftverkets produktion ökar ungefär lika mycket som förhållandet på den 
tillkommande svepytan vid låg- och mellanvindsplatser. Även generatorns storlek har 
betydelse. Med en större generator ger vindkraftverket vid högre vindhastigheter mer 
effekt.  
 
Vid upphandling av vindkraftverk måste även överensstämmelse finnas i platsens 
vindklimat och de specifika vindkraftverkens specifikationer om exempelvis tillåten 
turbulens, vindskjuvning, inbördes avstånd med hänsyn till vakeffekter, extrema vindbyar 
och vindstyrkor. Hänsyn tas till dessa parametrar vid parklayout och i förhållande till 
önskad livslängd.  
 
Yttre faktorer kan vara styrande vid upphandling av vindkraftverk. Exempel på detta är 
hur mycket effekt som kan matas in på elnätet samt eventuella begränsningar i storlek 
på vägarna för vindkraftstransporter. Även begränsningar från myndigheter och flyg kan 
påverka valet av vindkraftverk.  

 
Inledningsvis planerade Bolaget att söka ett boxtillstånd. Utifrån den information som 
framkommit under processens gång har projektområdet yta för möjlighet till 
boxtillstånd krympt och bolaget väljer därför att söka fasta positioner med en maximal 
flyttmån på 200 m. Flyttmånen ger möjlighet att optimera platsen med avseende på 
produktion och minimal miljöpåverkan vid kommande val av vindkraftverk, trots att 
placeringen är relativt fastställd i ansökan.  
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Vindkraftverken ska ha en diskret enhetlig utformning och färgsättning. 
 

6.2 FASTIGHETER 
Projektområdet är lokaliserat till fastigheterna Gårdveda 1:3, Kristineberg 2:4, 
Kristineberg 2:7 och L Aby 1:2. Område för infartsväg är lokaliserat till fastigheterna 
Gårdveda 1:3, Gårdveda 9:1. och Fröreda 6:1. 

6.3 PRODUKTION 
Förväntad normalårsproduktion enligt presenterat layoutförslag baserat på 11 
vindkraftverk uppskattas till 220 GWh/år117, vilket räcker för att årligen försörja 44 000 
hushåll med en (årsförbrukning om 5 000kWh/hushåll) eller 8800 eluppvärmda villor 
(förbrukning 25 000 kWh/villa).  
 

6.4 VÄGAR   

Vid uppförande av vindkraftparken kommer vägar till verken att behöva anläggas. Dessa 
vägar kommer att användas i anläggningsskedet vid uppförande av vindkraftverken samt 
under driftskedet för löpande service och kontroll av respektive vindkraftverk.   

Befintlig vägdragning kommer att användas så långt som det är möjligt. Vid nyanläggning 
av väg kommer det att göras med hänsyn till- och på ett sådant sätt att intrång i 
områden med natur- och kulturvärden undviks. Slutgiltig utformning av vägar kommer 
bolaget göra i samråd med Länsstyrelsens tillsynsmyndighet efter att tillstånd givits. 

 
117 Angiven uppskattning av produktion avser förväntad nettoproduktion där hänsyn tagits till 
förluster orsakade av mekanisk-, transmissions- och tillgänglighetsfaktorer.  

Figur 38. Väganläggningsarbete för vindkraftverk i skogsmark 
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Det är bolagets avsikt att all väganläggning sker på ett sådant sätt att markintrånget så 
långt det är praktiskt rimligt begränsas och sker med hänsyn till i området 
förekommande intressen. Av denna anledning planerar Dackevind AB att i stor 
utsträckning utgå från de befintliga vägarna i området vid såväl anläggningsfasen som 
driftfasen. En viss breddning, uträtning och förstärkning av de befintliga vägarna kommer 
dock att behöva genomföras. Likaså kommer nya vägar att behöva anläggas fram till 
respektive vindkraftverk. Bolaget strävar efter massbalans. Genom att återanvända 
uppgrävda massor inom området beräknas antalet transporter minska.  
 
De krav som ställs på vägar vid transport av vindkraftverk är bland annat att vägens 
körbredd uppgår till ca 4 m på raksträckor, och ett par meter till i bredd vid kurvor, att 
lutningen inte bör överskrida 8 grader (dock kan transport i lutningar upp till ca 14 
grader genomföras med hjälp av specialdragare) och att vägen ska klara minst 12 tons 
axeltryck. Därtill krävs att kurvradien uppgår till minst 60 meter samt att en raksträcka 
om ca 160 meter leder fram till respektive vindkraftverk för att möjliggöra montage av 
huvudkranens bom.  

 

6.4.1 Befintliga vägar 

Inom projektområdet finns redan ett relativt utbyggt nät av skogsbilvägar. De befintliga 
vägdragningarna är generellt av god standard.  
 
För transport av material och utrustning vid byggande av vindkraftverken behövs vägar 
av tillräcklig standard som uppfyller ställda krav på kurvradier, maxlutning och vägbredd. 
Tilltänkta befintliga vägar vilka bolaget avser att nyttja för verksamheten kommer att 
kräva förstärkning och breddning. Vid förstärkning av den befintliga vägen kommer 
sannolikt ett bärlager om cirka 25 cm att krävas. Åtgången av fyllnadsmaterial för 
bärlager vid breddning av väg uppskattas till cirka 40 cm. 
 

Figur 39. Planerad infartsväg till projektområdet nedanför Gårdvedahöjden, över fastigheten Fröreda 6:1. 
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6.4.2 Nya vägar  

Vid utformningen av vägdragningen kommer bolaget sträva efter att så långt som möjligt 
nyttja i området befintliga vägdragningar. Viss nyanläggning av väg kommer dock bli 
nödvändig, för att klara uppställda krav på kurvradier vid transport av vindkraftverken 
till och från området och för att nå fram till de aktuella verksplaceringarna. Se figur 2. 

Inom ramen för denna miljökonsekvensbeskrivning presenteras ett förslag på 
vägdragning. Det slutliga kommer att fastställas i samråd med Länsstyrelsens 
tillsynsmyndighet först när bolaget har fått miljötillstånd och upphandling av 
vindkraftverk sker. Vägarnas sträckningar anpassas då till vald modell av vindkraftverk, 
verkens navhöjd och de arbetsfordon som är aktuella för uppförandet. Vägdragningens 
sträckning kan också behöva anpassas till rådande hydrologiska förhållanden. Detta för 
att undvika påverkan på ytvattenavrinningen. Vid behov kommer valv att användas för 
att inte påverka rinnande vattendrag.  

6.4.4 In- och utfartsvägar  

Transport till projektområdet planeras ske från väg 23 vidare in genom Gårdveda med 
infart till projektområdet via fastigheten Fröreda 6:1 och sedan Gårdveda 9:1 och 
Gårdveda 1:3. En kortare sträcka kommer behöva nyanläggas för att ansluta till befintligt 
vägnät inom projektområdet samt räta ut en kurva på fastighet Gårdveda 9:1. Se figur 
34 för uträtning av kurva genom naturvärdesobjekt.  

 

6.5 KRAN- OCH UPPSTÄLLNINGSPLATSER  
Kran- och uppställningsplatser anläggs i direkt anslutning vid vindkraftverken. 
Uppställningsytorna är framförallt nödvändiga vid uppförande och montering samt 
demontering av vindkraftverken men kommer även till användning vid behov av större 
underhållsåtgärder såsom exempelvis byte av ett rotorblad eller växellåda. Av denna 
anledning kommer uppställningsytorna att kvarstå under hela vindkraftverkets livstid.  

 
Utformningen av uppställningsytorna är specifika och utformningen beror bland annat på 
aktuell topografi, vald turbinleverantörs krav på arbetsytor samt uppställningsplatsens 
lokalisering relaterat till tillfartsvägen. Uppställningsplatsen invid respektive vindkraftverk 
kommer kräva en hårdgjord yta på ca 2000 – 3000 m2. Framför varje verk krävs en 
raksträcka för montering av kran om 160 m. 
 
För vissa turbinleverantörer tillkommer ett behov av en avverkad plangjord yta om ca 
900 m2 (60x15 m) för nedläggning av rotorbladen i anslutning till 
kranuppställningsplatsen. 
 
Eventuellt kan även en serviceplats i form av en, vanligen, tillfällig hårdgjord yta komma 
att anläggas i området. Detta möjliggör förberedande arbete för installation av 
vindkraftverken. Serviceplatsens storlek uppskattas ej vara större än en kranyta invid ett 
vindkraftverk. Denna yta kan även återställas efter montaget är klart då den ej behövs 
för demonteringen. 
 
Den exakta utformningen av respektive iordningställda ytor bestäms tillsammans med 
vald turbinleverantör vid den detaljprojektering som genomförs efter att tillstånd 
erhållits.  
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6.6 FUNDAMENT  
Val av fundamenttyp kommer att bedömas för varje enskild etableringsplats och 
kommer att utformas beroende på de rådande markförutsättningarna. Vilken typ av 
fundament som kommer att användas för förankring av vindkraftverken kommer att 
beslutas först efter det att bolaget givits tillstånd för verksamheten och efter att 
geotekniska undersökningar utförts på respektive etableringsplats. De två vanligaste 
typerna av fundament för vindkraft är gravitationsfundament och bergsförankrade 
fundament.  
 

6.6.1 Gravitationsfundament  

Gravitationsfundamentet utgörs av ett armerat betongfundament som via sin egen tyngd 
och underliggande mark upptar alla belastningar från vindkraftverket. 
Gravitationsfundamenten kan se lite olika ut beroende på markförutsättningarna på 
platsen men även beroende på vem som projekterat fundamentet. Ur materialåtgång 
utgör cirkeln den ideala formen eftersom denna form kräver minst material. Ett 
cirkulärt fundament är dock svårt att konstruera. Ofta väljs därför ett åttakantigt eller 
ett fyrkantigt formverk för fundamenten istället. Fördelen med det sistnämnda 
alternativet är att en fyrkantig form underlättar armeringen av fundamentet.  

Vid anläggandet av ett gravitationsfundament anläggs först en grop med rätt mått och 
dess botten jämnas ut för armeringsarbetet. I gropens mitt byggs en bultkorg, vilken 
används som sockel för vindkraftverkets torndel. Efter att fundamentet armerats gjuts 
fundamentsplattan. Till ett gravitationsfundament åtgår det ca 1000 kubikmeter betong. 
När betongen efter ungefär 4 veckor har härdat täcks fundamentet vanligen över.  

Fundamentets diameter är beroende av vindkraftsverkets storlek och till vilket djup det 
förläggs. Ett gravitationsfundament för ett vindkraftverk är vanligen ca 20x20 m och 
förläggs till ett djup ner till på ca 3,5 m i mitten och mindre i ytterkant.  
 

6.6.2 Bergsförankrat fundament  

För de fall där underliggande berg ligger nära markytan och är av god kvalitet kan ett så 
kallat bergsfundament användas. Denna fundamentskonstruktion innebär att 
vindkraftverket förankras i berget genom att flertalet bergsstag förankras i berget. 
Anläggningsarbetet inleds med att berget blottläggs och putsas rent så att en mindre 
gjutform kan anläggas på berget. Till detta åtgår ca 50 kubikmeter betong. Samtliga valda 
positioner för vindkraftverken i projekt Mösjöberg har berg i dagen, vilket innebär att 
majoriteten av vindkraftverken troligen kommer kunna monteras med bergsförankrat 
fundament.  
 

Figur 40. Anläggande av fundament. Från vänster: armering, typskiss fundament, ingjutningsring, 
fundamentsarmering inför betonggjutning 
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6.7 MONTERING AV VINDKRAFT 
  

Tillverkningen av vindkraftverken sker i fabrik och varje vindkraftverk levereras i ett 
antal huvudkomponenter, vilka kan skilja sig något beroende på leverantör och fabrikat. 
Dessa delar är: Tornsegment, maskinhus, rotornav, rotorblad, transformator, 
arbetsbodar och övrigt arbetsmaterial.   

Resningsarbetet sker med hjälp av en större mobilkran samt en eller två mindre 
hjälpkranar. Tornets olika sektioner lyfts på plats och bultas samman med fundamentet. 
Därefter lyfts maskinhus och rotor på plats. Rotorbladen kan monteras på rotornavet 
på marken för att sedan lyftas upp och monteras fast. Rotorbladen kan även lyftas upp 
och monteras blad för blad på rotornavet när denna är fastsätt uppe på maskinhuset på 
tornet.   

Resningen av ett vindkraftverk utförs normalt på ett par dygn. Dock är resningsarbetet 
beroende av väder. Resning av vindkraftverket kan endast ske om vindhastigheten 
understiger 7 till 10 m/s beroende på vilken del som lyfts.  Överstiger vindhastigheten 
10 m/s görs därför uppehåll av resningsarbetet.   

 
6.8 ELANSLUTNING 

 
Den elkraft som produceras av vindkraftverken ska på ett tillförlitligt sätt matas ut på 
elnätet. Anslutningen av vindkraftverken kommer att ske via Eons ledningsnät och en 
trolig anslutningspunkt är transformatorstationen i Virserum samhälle väster om 
vindkraftparken.  

Figur 42. Nedgrävning av kablage för vindkraftpark. 

Figur 41. Montering av vindkraftverk. Foto Gunnvie Claesson/ Bertil Pettersson 2010. 
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Anslutningen av vindkraftverken planeras ske genom markförlagd kabel. Kablaget 
kommer så långt det är praktiskt möjligt att följa befintliga och nyanlagda vägar. Av 
denna anledning sker förläggningen av elnätet i samband med vägläggningsarbetet. Vid 
förläggningen av kablaget grävs dikesrenen ner till ca 0,6–1 meters djup, i vilken kabeln 
placeras. För att skydda kablaget läggs sedan ett skikt av sand både under och över 
kabeln varpå diket sedan återfylls med befintliga massor eller vägmaterial.  
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7. MILJÖPÅVERKAN  
Vindkraftverk kan ge påverkan på människor i närområdet, främst ljudmässigt och 
visuellt. Men också genom uppkomna säkerhetsrisker. I följande kapitel beskrivs 
möjliga miljökonsekvenser för människor i närområdet. 

7.1 LJUD 

7.1.1 Upplevelse av ljud vid gällande riktvärden 

För vindkraft tillämpas i Sverige Naturvårdsverkets begränsningsvärde för industribuller. 
Det innebär att den ekvivalenta ljudnivån 40 dB(A) utomhus vid bostäder inte ska 
överskridas. I särskilt känsliga områden (områden med lågt bakgrundsbrus ”tysta 
områden” och planlagda friluftsområden) ska ljudnivån utomhus inte överskrida 35 
dB(A) och om vindkraftverken avger s.k. rena toner ska ljudnivån vara 5 dB(A) lägre.   
 
Ljudet från vindkraftverk beror på avstånd, markförhållanden och meteorologiska 
förhållanden. Möjligheten att uppfatta ljud från ett vindkraftverk avtar med avståndet 
från vindkraftverket. Detta beror i första hand på att ljudemissionen fördelas över ett 
allt större område, s.k. geometrisk utbredningsdämpning. Ljudutbredningen påverkas 
av de rådande meteorologiska förhållandena, främst vindriktning, och styrka, 
lufttemperaturens variation med höjden (de så kallade vind- och 
temperaturgradienterna), men även markens beskaffenhet såsom topografi är av 
betydelse för hur ljudet sprids i ett område.118 Möjligheten att uppfatta och mäta ljudet 
från ett vindkraftverk på ett visst avstånd från vindkraftverket beror också på graden 
av bakgrundsljud.  Ljudet ökar generellt med vindhastigheten. 

 
Människans förmåga att uppfatta ljud varierar med ljudets frekvens. Den mänskliga 
hörtröskeln är därför inte statisk utan skall förstås som den svagaste ton som en individ 
kan uppfatta vid en viss frekvens. Hur väl en ljudkälla uppfattas beror inte enbart på 
ljudkällans ljudnivå utan även på den ljudnivå och det frekvensinnehåll som finns hos ljud 
i bakgrunden. Beroende på karaktären hos ett eller flera bakgrundsljud, kan 
bakgrundsljud medföra att ljudkällan upplevs som mindre framträdande (partiell 
maskering) eller omöjlig att uppfatta (total maskering).119 
 
Det hörbara ljudet har frekvenser mellan 20–20 000 Hz. Ljud med lägre frekvens än 20 
Hz kallas infraljud, ljud i frekvensområdet 20–200 Hz omnämns som lågfrekventa ljud 
och ljud med högre frekvens än 20 000 Hz kallas för ultraljud.  

I den studie av människors upplevelser av ljud från vindkraftverk som presenterades av 
Pedersen år 2009120 påvisades att sannolikheten att störas av ljud från vindkraftverken 
var större om verken var synliga från bostaden och om bostaden var belägen i 
jordbruksmark.   
 
I en studie som genomförts i samarbete med forskare från flera länder, bland annat 
Sverige och Storbritannien, har man studerat vindkraftens påverkan på sömnen. I 
studien fick testpersonerna sova med den simulerade ljudnivån motsvarande 45 dB(A) i 

 
118 Naturvårdsverket, Ljud från vindkraftverk, koncept 20 april 2010, sid. 12 
119 Nilsson, Bluhm, Eriksson, Bolin, Kunskapssammanställning om infra- och 
lågfrekvent ljud från vindkraftanläggningar: Exponering och hälsoeffekter, sid. 10  
120 Pedersen E, Människors upplevelser av ljud från vindkraftverk, Vindval, rapport 
5956, april 2009 
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sovrummet. Detta för att simulera det värsta av det Slutsatsen var att REM-sömnen 
kortades något vid dessa ljudnivåer.121 Ingen tillgänglig forskning finns som visar att det 
skulle ske vid de ljudnivåer som beräknas vid närliggande bostäder till Dackevinds 
vindkraftverk.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 44. Andel som stördes ganska mycket eller mycket av ljud från vindkraftverk i relation till ljudnivåer vid bostaden 
med 95 % konfidensintervall. Antalet deltagare i studien är 1095 personer. Källa: Vindval, rapport 5956, s. 23. 

 

7.1.2 Olika typer av ljud från vindkraftverk  

7.1.2.1 Aerodynamiskt ljud  

Det aerodynamiska ljudet från vindkraftverk som alstras vid bladens passage genom 
luften befinner sig i frekvensområdet 200–2000 Hz122. Det har stora likheter med 
normalt vindbrus och upplevs vanligen som ett väsande eller svischande ljud. Tidigare 

 
121 Smith. M. G, m.fl. A laboratory study on the effect of wind turbine noise on sleep. Results of 
the polysomnographic WiTNES study. Oxford University. 2020. 
122 Lindkvist, P, Lågfrekvent buller från vindkraftverk. Mätning och modellering i bostadsrum med 
avseende på ljudutbredning och ljudisolering. sid 6 

Figur 43. Andel som uppfattar ljud från vindkraftverk i relation till ljudnivåer vid bostaden med 95 
% konfidensintervall. Antalet deltagare i studien är 1095 personer. Källa: Vindval, rapport 5956, 
s. 22. 
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alstrade flera vindkraftverk även ett hörbart maskinellt ljud som vanligen härrörde från 
växellådan. Denna typ av ljudalstring genereras inte av dagens vindkraftverk vid normal 
drift.  
 

7.1.2.2 Mekaniskt ljud  

Trots att mekaniska ljud från vindkraftverk är svagare än det aerodynamiska ljudet 
upplevs det vanligen som mer störande. Anledningen till detta är att det mekaniska 
ljudet ofta uppvisar en tonal karaktär.   

Vindkrafttillverkare har lagt ned mycket arbete på metoder för att reducera mekaniska 
ljud, inte minst på grund av strikta bullerkrav för tonalt buller. Detta har medfört att 
moderna vindkraftverk sällan har problem med mekaniskt buller. Om det uppstår beror 
det oftast på slitage eller konstruktionsfel i växellåda eller dylikt.123  
 

7.1.2.3 Infraljud  

Det mänskliga hörselsinnet kan uppfatta infraljud förutsatt att ljudnivån är tillräckligt 
hög. Experimentella studier av hörbarhet i infra- och lågfrekvensområdet visar dock 
tydligt hur hörtröskeln avtar med frekvens, från cirka 120 dB vid 2 Hz till cirka 15 dB 
vid 200 Hz.124  

Immissionsmätningar av det infraljud som alstras av vindkraftverk har visat att ljudet 
understiger gränsen för vad som är hörbart med det mänskliga örat, många gånger 
med mer än 12 dB125. Infraljud från vindkraftverk är därför inte hörbart vare sig på nära 
håll eller än mindre på de avstånd där bostäder är belägna.   

De infraljudsnivåer som uppmätts från vindkraftverk är således inte högre än de nivåer 
som människor utsätts i allmänhet. Infraljudsnivåerna från vindkraftverk ligger långt 
under de svenska riktvärdena för infraljudsnivåer i arbetslivet, vilka ligger på 5–10 dB 
över nivåer där infraljud börjar bli hörbart.126 Det finns inga belägg för att infraljud vid 
de nivåerna som alstras av ett vindkraftverk skulle kunna bidra till några andra 
hälsoeffekter.127  

Infraljud från vindkraft tas ofta upp som att ha en negativ påverkan på människors hälsa 
som ett motargument för vindkraft. I en nyligen publicerad studie från Finland har 
omfattande mätningar genomförts med slutresultatet att de människor som uppger sig 
ha problem med infraljud från vindkraft, ofta har andra bakomliggande kroniska 
sjukdomar av olika slag. Undersökningen genomfördes under 300 dagar och i tre olika 
delar. Långtidsmätning, en enkät och ett ljudprov. I området där studien genomfördes 
hade en del invånare innan studien angett att de hade symptom som de kopplade till 
infraljud från vindkraftverk. I studien ingick både människor som uppgett att de hade 
symtom och människor utan. Vid ljudprovet delades gruppen och hälften fick lyssna på 
ljudprov som innehöll infraljud från vindkraftverk. Ingen av grupperna kunde dock 

 
123 Lindkvist P, Lågfrekvent buller från vindkraftverk. Mätning och modellering i 
bostadsrum med avseende på ljudutbredning och ljudisolering. sid 6  
124 Nilsson, Bluhm, Eriksson, Bolin, Kunskapssammanställning om infra- och lågfrekvent ljud från 
vindkraftanläggningar: Exponering och hälsoeffekter, sid 8 
125 Nilsson, Bluhm, Eriksson, Bolin, Kunskapssammanställning om infra- och lågfrekvent ljud från 
vindkraftanläggningar: Exponering och hälsoeffekter, sid 8 
126 Henningsson m.fl., Vindkraftens påverkan på människors intressen, en syntesrapport, Rapport 
6497, Maj 2012. Vindval, sid. 39. 
127 Nilsson, Bluhm, Eriksson, Bolin, Kunskapssammanställning om infra- och lågfrekvent ljud från 
vindkraftanläggningar: Exponering och hälsoeffekter, sid 15 
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urskilja infraljud. Enligt mätning påverkades inte det autonoma nervsystemet hos 
testpersonerna heller.128 
 

7.1.2.4 Lågfrekvent ljud   

Precis som många andra bullerkällor i samhället genererar vindkraftverk hörbart buller i 
frekvensområdet 20–200 Hz.129   

För vindkraftverk uppstår lågfrekventa ljud på grund av tryckfluktuationer och ljudet 
genereras framförallt av inkommande vindens turbulens mot bladen. Det lågfrekventa 
ljudet från moderna vindkraftverk kan vara möjligt att uppfatta vid gällande riktvärden 
för bostäder, men maskeras vanligen till stor del av omgivande ljudkällor såsom 
exempelvis trafikbuller, vindalstrat vegetationsbrus eller ljud från rinnande vatten.100  
 
Andelen lågfrekvent ljud som alstras av vindkraftverk ökar något med vindkraftverkets 
storlek. Större vindkraftverk genererar därför förhållandevis mer lågfrekvent ljud än 
mindre vindkraftverk, även med hänsyn tagen till total ljudnivå. Med anledning av att 
utvecklingen går mot större vindkraftverk med högre effekt kommer sannolikt även 
andelen lågfrekvensljud i vindkraftbullret att öka i framtiden. Det rör sig dock om en 
måttlig ökning, ca 1 dB per fördubbling av effekt i frekvensområdet 10–160 Hz. Med 
anledning av detta är det inte sannolikt att anta att lågfrekvent buller kommer att 
medföra några allvarliga bullerskador i framtiden.130  

År 2010 genomförde Lindqvist och Almgren en utredning av lågfrekvent buller från 
vindkraftverk avseende ljudutbredning och ljudisolering131. En av de frågeställningar som 
undersöktes i studien var om Socialstyrelsens riktvärden för lågfrekvent buller inomhus 
kan överstigas då ljudtrycksnivån utomhus uppfyller Naturvårdsverkets 
rekommendationer, d.v.s. är högst 40 dB(A).  

Studien utfördes genom att författarna undersökte lågfrekvent buller vid ett bullerutsatt 
hem. Mätningar av lågfrekvent ljud utfördes vid fasaden och de rum som vette mot 
vindkraftverket. Vidare studerades ljudtransmissionen genom fasaden. Resultatet, som 
kan anses vara generellt applicerbart för svenska träbyggnader, visar att det är mycket 
osannolikt att Socialstyrelsens krav för lågfrekvent buller inomhus överskrids om 
ljudtrycksnivån utomhus uppfyller Naturvårdsverkets rekommendationer.132  
 
Idag finns inte några belägg för att lågfrekvent ljud från vindkraftverk innebär någon risk 
för närboende133.  

 

 
128 https://svenska.yle.fi/artikel/2020/04/20/ny-matning-vindkraftens-infraljud-
paverkar-inte-halsan-symptom-kan-ha-andra Hämtat 2020-04-27 
129 Nilsson, Bluhm, Eriksson, Bolin, Kunskapssammanställning om infra- och 
lågfrekvent ljud från vindkraftanläggningar: Exponering och hälsoeffekter, sid 7 
130 Nilsson, Bluhm, Eriksson, Bolin, Kunskapssammanställning om infra- och 
lågfrekvent ljud från vindkraftanläggningar: Exponering och hälsoeffekter, sid 15 
131 Lindkvist Per, Lågfrekvent buller från vindkraftverk. Mätning och 
modellering i bostadsrum med avseende på ljudutbredning och ljudisolering. 
132 Lindkvist Per, Lågfrekvent buller från vindkraftverk. Mätning och 
modellering i bostadsrum med avseende på ljudutbredning och ljudisolering. S. 
55 
133 http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-
miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Buller-fran-vindkraft/ Senast uppdaterad 2016-
10-05. 2017-05-30 

https://svenska.yle.fi/artikel/2020/04/20/ny-matning-vindkraftens-infraljud-paverkar-inte-halsan-symptom-kan-ha-andra
https://svenska.yle.fi/artikel/2020/04/20/ny-matning-vindkraftens-infraljud-paverkar-inte-halsan-symptom-kan-ha-andra
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Buller-fran-vindkraft/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Buller-fran-vindkraft/
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7.1.3 Ljudberäkningar  

Beräkningar av ljud från den planerade vindkraftparken har genomförts med hjälp av 
programvaran WindPro enligt den beräkningsmodell som rekommenderas av 
Naturvårdsverket genom rapport 5933 Ljud från vindkraftverk – koncept 20 april 2010. 
Vid ljudberäkningen studeras varje bostadshus var för sig. För varje bostadshus beräknas 
ljudpåverkan från vart och ett av vindkraftverken som om det blåste från varje 
vindkraftverk mot bostaden. Ljudpåverkan från samtliga vindkraftverk adderas därefter 
för respektive ljudmottagarpunkt (bostadshus). I beräkningarna har således ett värsta-
fall-scenario tillämpats i syfte att undvika underskattning av ljudnivån.  
 
Beräkningen av ljudpåverkan för 11 vindkraftverk har utförts med modellen Vestas 
V162-5.6. Dessa har ett källjud på 104 dB(A) enligt tillverkarna. Ljudberäkningarna i 
denna MKB är gjorda med ett källjud på ytterligare 2 dB(A) för att visa på att ljudkravet 
kan hållas med marginal vid närliggande bostäder. Inget vindkraftverk har optimerats för 
ljud. Samtliga vindkraftverk körs därför med full effekt. Se figur 45. Modellen av 
vindkraftverk som ligger till grund för beräkningarna av ljud har valts då den kan anses 
vara representativ för vindkraftverk i den aktuella effektklassen på dagens marknad. 
Resultatet presenteras som ljudutbredningskarta i figur 45 och återfinns i sin helhet i 
Bilaga 8.  
 
Tabell 8. Beräkning av ljud enligt värsta fall för 11 vindkraftverk av modellen V162-5.6, med en totalhöjd på 250 
meter. Samtliga vindkraftverk har beräknats med en källjudsnivå på 106 dB(A) vilket är 2 dB(A) högre än vad 
tillverkarna anger. 

 

Betäckning Bostad Ljudnivå från 
vindkraftverk dB(A) vid 
bostad 

A  Dal 34 

B Ängstugan 39 

C Sjöstugan 33 

D Holmskärret 30 

E Nymåla 33 

F Hällen 32 

G Basgärde 34 

H Fagerbäck 1 34 

I Fagerbäck 2 34 

J Skurudal 28 

K Muggebo 28 

L Hus vid 
Hultemaren 

31 
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7.1.3.1 Påverkan från placeringsförslaget 

7.1.3.1.1. Etableringsfas   

I skogarna inom och i direkt anslutning till projektområdet bedrivs ett aktivt 
skogsbruk. Det är därför sannolikt att anta att området utsätts för periodisk 
ljudpåverkan vid avverkning, röjning, nyplantering och tillhörande transporter som 
påverkar omgivningen.   

De bullerkällor som påverkar projektområdets närhet idag är trafiken från väg 23,47 
samt väg 34. Samtliga ovanstående vägar är relativt vältrafikerade. Avståndet till 
vägarna är ca 3 km eller mer, varför påverkan från omgivande vägtrafik på själva 
projektområdet bedöms som begränsad och främst påverkar den bebyggelse som finns 
mellan vägarna och projektområdet.  

Figur 45. Beräknad ljudutbredning innebärande 11 vindkraftverk av modellen V162-5.6 med en 
totalhöjd om 250 meter. Gul linje markerar 35dB(A), Orange linje 40 dB(A) och röd linje 45 dB(A). 
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Under anläggningsfasen kommer den planerade anläggningen att generera en stor 
ökning av antalet transporter till och från området. Dessa transporter kommer att 
alstra buller, vilket kan komma att upplevas störande för närboende. Främst gäller 
detta vid infartsvägar till etableringsområdet där den planerade infartsvägen passerar 
bostadsbebyggelse i Gårdveda.   

Med anledning av att anläggningsperioden avser en begränsad tidsperiod och att samtliga 
vindkraftverk samt majoriteten av vägdragningarna planeras på behörigt avstånd från 
bostadsbebyggelse bedömer bolaget inte att störningen kommer att medföra någon 
betydande ljudpåverkan.  

 

7.1.3.1.2 Driftsfas  

Resultatet av beräkningarna visar att ljudnivån underskrider 40 dB(A) vid samtliga 
närbelägna bostäder. På fastigheterna Kristineberg 2:4 och Kristineberg 2:7 finns 
sammanlagt fyra torp, för vilka en särskild överenskommelse träffats med 
Fastighetsägarna avseende omtaxering. Av denna anledning har torpen ej angivits som 
bostäder i beräkningen. De aktuella torpen är Rosendal, Götruda, Lundtorp och 
Sjökulla. Med undantaget för torpet Ängstugan på Lilla Aby 1:2, är den beräknade 
ljudnivån under 35 dB(A) vid samtliga bostäder. Vid Ängstugan är den beräknade 
ljudnivån 39 dB(A), när beräkningen är utförd med ett högre källjud.  
 
Tabell 8 visar beräknad ljudpåverkan utomhus vid närbelägna bostäder för vindkraftverk 
av V162-5.6. Fullständiga uppgifter om beräknad ljudpåverkan vid samtliga bostäder i 
området återfinns i Bilaga 8.  
 
Under driftsfasen kommer antalet transporter till området minska. Det rör sig främst 
om en vanlig servicebil som besöker vindkraftverken 2 till 5 gånger per år för 
rutinmässigt och oplanerad service.  
 

7.1.3.1.3 Avvecklingsfas  

Likt vid anläggningsfasen kommer avvecklingsfasen innebära att viss ljudpåverkan uppstår 
i området. Ljudpåverkan under avvecklingsfasen bedöms dock bli avsevärt lägre än 
under anläggningsfasen eftersom inga vägar ska anläggas eller uppställningsytor 
iordningsställas. Ljudpåverkan under nedmonteringsfasen begränsar sig därför i 
huvudsak till buller från de verktyg och arbetsfordon som används för att montera ned 
och transportera vindkraftverkens delar från området. Av denna anledning bedöms 
ljudpåverkan under avvecklingsfasen bli avsevärt lägre än under anläggningsfasen.   

7.1.3.1.4 Bedömning och åtgärder  

Dagens vindkraftverk är utrustade med flera funktioner, vilka används för att minimera 
uppkomsten av bullerstörning. Ljud från maskinhuset dämpas med isolering och ljudet 
från rotorbladen begränsas genom tillämpningen av variabelt varvtal på turbinerna, att 
rotorbladen utrustas med ”taggar” för att bryta av turbulensen, vilket medför att 
ljudalstringen reduceras vid låga vindhastigheter då det naturliga bakgrundsbruset är 
som lägst. Vidare kan ljudemissionen från vindkraftverket justeras beroende på vind- 
och väderleksförhållanden i syfte att reducera ljudnivåerna under tider då störningar 
kan uppstå.  
 
Majoriteten av de vägdragningar som kommer behöva göras är inom projektområdet. 
Av denna anledning bedöms ljudpåverkan vid bostäder till följd av vägbyggnation bli 
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acceptabel. Under anläggnings- och nedmonteringsfasen kommer ljudpåverkan vid 
bostäder istället främst härröra från det ökade antalet transporter som kommer 
behöva ske till och från projektområdet. Den bostadsbebyggelse som återfinns längs 
vägen genom/från Gårdveda som löper nordöst om projektområdet kommer således 
uppleva en ökad bullerpåverkan under anläggningsperioden. 
 
För de fall att boende i området skulle uppleva störning från buller i samband med 
uppförande av anläggningen (anläggningsfasen) finns möjlighet att koncentrera 
transporterna så att de i huvudsak sker dagtid mellan kl. 7-19 under helgfria vardagar. 
Under driftsfasen kommer transportbehovet till och från projektområdet vara lågt.  
 
Under driftstiden är det istället ljudet från vindkraftverkens som kommer att utgöra 
den huvudsakliga ljudkällan. Ljudberäkningar har utförts enligt ett så kallat värsta-fall 
scenario. Noteras bör även att samtliga vindkraftverk har beräknats med högre källjud 
än vad tillverkaren angivit, dvs. inget av vindkraftverken har driftats ned i beräkningen i 
syfte att reducera ljudemissionen, utan tvärt om för att redogöra för att ett större 
spann av leverantören är möjliga med god marginal på platsen. Beräkningar av 
anläggningens ljudpåverkan med V162-5.6 visar att det finns goda möjligheter att 
uppföra vindkraftverken utan begränsningsvärdet för ljud riskerar att överskridas vid 
någon bostad, där inte annat avtalats med markägare. 
 
Med det hänsynsavstånd om minst 1500 m till närmsta bostad som bolaget valt att 
hålla, som uteslutande är fritidshus, överskrids inte 35 dB(A) vid någon bostad, med 
undantag för Ängstugan på 39 dB(A) enligt genomförda beräkningar. Samtliga 
permanenta bostäder ligger på ett avstånd om minst 2 km till närmaste vindkraftverk. 
Ljudpåverkan från anläggningen vid såväl anläggning, drift och nedmontering kommer 
att följas upp inom ramen för bolagets egenkontroll. Som ett led i egenkontrollen 
kommer bolaget, innan fundamentsanläggandet påbörjas, att för de fabrikat av verk 
som avses att uppföras ge in beräkningar till tillsynsmyndigheten. Dessa visar att 
verksamheten inte under någon del av dygnet överstiger 40 dB(A) ekvivalent ljud 
utomhus vid bostäder. Därutöver kommer ljudmätning på vindkraftverken utföras 
inom ett år från det att verken är uppe. 
 

7.2 SKUGGOR 

7.2.1 Skuggor från vindkraftverk  

Vindkraftverkens rotorblad kan under vissa omständigheter kasta rörliga skuggor, vilka 
kan upplevas som störande för närboende. Detta är tydligast när solen står lågt och 
skuggorna når långt. En skugga kan ses bestå av två delar, kärnskugga och halvskugga. 
Det som i dagligt tal benämns som skugga är s.k. kärnskugga, vilken uppstår när det 
skuggande föremålet skymmer hela solskivan. Halvskugga är den delen av skuggan som 
är i gränszonen mellan kärnskuggan och det icke skuggade området. Storleken på 
kärnskuggan och halvskuggan beror på skuggans utsträckning. På större avstånd 
kommer vindkraftverkets rotorblad inte att helt skymma solen, vilket får till följd att 
skuggbilden blir allt mer diffus, dvs ju längre ett skuggkast är desto större är 
halvskuggan i förhållande till kärnskuggan.   
 
Det finns flera faktorer som inverkar på hur långa och stora skuggorna blir samt hur 
mycket skuggeffekter en enskild fastighet upplever. Här spelar faktorer såsom 
vindkraftverkets höjd över marken, topografin mellan vindkraftverket och bostaden, 
solstånd, molnighet, vindriktningen och eventuell skymmande vegetation in.  
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Skuggkast vid en näraliggande bostad kan endast inträffa när vindkraftverket befinner 
sig i linje mellan solen och den aktuella bostaden. Omfattningen av skuggpåverkan är i 
sin tur beroende av rådande vindriktning. Om det blåser parallellt med solinstrålningen 
kommer skuggeffekten att få maximal utbredning och ha längst varaktighet. Detta 
eftersom vindkraftverket då står med bredsidan mot solen.  
 

7.2.2 Riktvärden och beräkningsmodellen  

Enligt rättspraxis ska den beräknade förekomsten av rörlig skugga från vindkraftverk 
vid bostäder inte överskrida 30 timmar per år och den faktiska skuggtiden ska 
begränsas till maximalt 8 timmar per år, varav maximalt 30 minuter per dag.   
Beräkningar av skuggpåverkan från föreslagen etablering har utförts med 
dataprogrammet WindPRO enligt ett s.k. värsta fall scenario. Ett värsta fall scenario 
innebär att:  
 
- Solen skiner alla dagar från soluppgång till solnedgång utan moln som skymmer 

solen 
- Inga hinder såsom skog eller byggnadsverk skymmer sikten mellan vindkraftverket 

och den aktuella bostaden  
- Vindriktningen följer solen så att vindkraftverket ger maximal skugga  
- Vindkraftverken är alltid i drift  
- Skuggan når upp till 2 500 meter  
 
Beräkningarna har vidare gjorts enligt rekommendationen på en horisontell yta på 5x5 
m (motsvarande en uteplats) på två meters höjd ovan markplanet. Beräkningen har 
utförts så att skuggmottagaren tar emot skuggor från samtliga väderstreck upp till 2,5 
kilometers avstånd från alla verk. Ingen hänsyn tas till eventuella hinder, byggnader 
eller vegetation, som kan skymma sikten mellan vindkraftverket och den aktuella 
bostaden. Orografisk påverkan, berg och kullar, är dock inkluderad i analysen. 
 

7.2.3 Påverkan enligt placeringsexemplet  

Utförd skuggberäkning baserat på 11 vindkraftverk med totalhöjd 250 m visar att inga 
bostäder beräknas få mer än 30 timmar skugga per år.  

Sex av de närbelägna bostäderna kan nås av skugga enligt genomförd beräkning.  

Samtliga sex bostäder som enligt beräkningen kommer att kunna träffas av skugga, om 
förutsättningarna uppfylls, kan enligt värsta-fall-scenario överskrida de 8 timmar per år 
med skugga som är tillåtet. Vindkraftverken kommer därför utrustas med automatisk 
skuggurkopplingsautomatik som ser till att tillåtna gränsvärden ej överskrids.  
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De fyra torp där överenskommelse finns om omtaxering är inte upptagna i 
skuggberäkningen. De fastigheter för vilka den en värsta-fall skuggtid beräknats framgår 
av Tabell 9.  

 
 
 

 

Tabell 9. Bostäder där beräkning av teoretisk skuggpåverkan enligt värsta-fall utförts. 

Beteckning  Bostad Skuggtimmar/ år 
enligt ”värsta 
fall” 

Skuggdagar/ år 
enligt ”värsta 
fall 

Skugga 
timmar/dag 
förväntade 

A  Dal  6:11 27 0:22 
B Ängstugan 0:00 0 0:00 
C Sjöstugan 6:55 26 0:20 
D Holmskärret 0:00 0 0:00 
E Nymåla 16:08 61 0:21 
F Hällen 0:00 0 0:00 
G Basgärde 22:43 74 0:24 

Figur 46. Karta över beräknad skuggutbredning för 11 vindkraftverk om en totalhöjd på 250 meter, enligt 
"värsta-fall" där hänsyn inte tagits till skogshöjd. 
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I nedanstående tabell 10 redovisas vilka vindkraftverk som kan generera skugga vid 
respektive bostadshus samt under vilka delar av året skugga kan inträffa. För en 
fullständig uppgift om skuggpåverkan vid respektive bostad samt under vilka klockslag 
skugga kan inträffa hänvisas läsaren till bilaga 9. 

Tabell 10. Redovisning av perioder då skugga kan uppkomma vid bostäder med teoretisk skuggpåverkan 
överskridande 8skuggdagar/år samt vilka verk som kan generera skugga. Månader angivna som period från - till skall 
läsas som från till och med. Skuggperioder angivna 

 

 

 

 

 

 

7.2.4 Sammanvägd bedömning och åtgärder 

Vindkraftverken kommer att utrustas med automatisk skuggurkopplingsautomatik för 
de hus som riskerar att gå över gränsvärdet.  Utrustningen innebär att vindkraftverken 
utrustas med ljussensor och ett program som kopplar ur 
vindkraftverket/vindkraftverken vid de tillfällen då skuggkast på en aktuell bostad kan 
uppkomma. Vindkraftverket startas sedan automatiskt när förhållandena som kan ge 
skugga har ändrats.   
 

7.3 HINDERLJUS 

Vindkraftverken kommer att markeras för luftfarten enligt vid uppförande gällande 
regler för hindermarkering. Idag tillämpas Transportstyrelsens allmänna råd (TSFS 
2010:155), vilket innebär att vindkraftverk i ytterkant som inklusive rotorn i sitt högsta 
läge har en totalhöjd som överstiger 150 meter ska markeras med vitt färgat ljus och 
förses med ett högintensivt vitt blinkande ljus. Vindkraftverk inom en park som 
överstiger 150 meter i totalhöjd utrustats med ett fast lågintensivt rött ljus. 
Ljusmarkeringen ska placeras på vindkraftverkens högsta fasta punkt (maskinhuset) och 
ljusstyrkan ska justeras till att vara som starkast dagtid (100.000 candela) och sedan 
minska ner vid skymning och gryning (20.000 candela) och ännu mer under natt (2.000 
candela)..  
Enligt den placering som ansöks om i denna MKB kommer fem av vindkraftverken 
utrustas med ett vitt högintensivt blinkande ljus, och övriga sex vindkraftverk kommer 
utrustas med ett fast lågintensivt rött ljus enligt utformning på karta nedan. 

H Fagerbäck 1 24:04 60 0:28 
I Fagerbäck 2 24:00 66 0:25 
J Skurudal 0:00 0 0:00 
K Muggebo 0:00 0 0:00 
L Hus vid 

Hultemaren 
0:00 0 0:00 

Beteckning  Fastighet  Period  Verk nr  
A Dal April, augusti 14 
C Sjöstugan April, augusti/september 14 

E Nymåla Januari/februari, februari/mars, oktober, 
november 

8 och 12 

G Basgärde Dec-januari, januari/februari, november 4 och 5 

H Fagerbäck 1 November/december-januari 4 

I Fagerbäck 2 November/december-januari 4 
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7.4 VISUELL PÅVERKAN 
7.4.1 Landskapsbild 

Landskapsbilden är en kombination av naturförutsättningarna och människans kulturella 
påverkan. Den ständiga förändringen av landskapet är en del av dess utveckling. Ny 
bebyggelse såsom fritids-och bostadshus ger en långsam förändring av landskapet, 
medan vindkraftsutbyggnad ger en snabbare förändring av landskapsbilden.  
 
I syfte att utreda den tilltänkta vindkraftparkens påverkan ur ett landskapsperspektiv 
låter vindkraftsprojektörer ofta utföra en landskapsanalys. Detta görs genom att 
använda sig av synbarhetsanalys på karta. En genomgång av samtliga områden skyddade 
som riksintressen för kulturmiljövård, naturvård eller friluftsliv inom en radie av 10 km 
från planerat projektområde genomförs också. Även kringliggande byar/samhällen tas 
upp i analysen. Det är viktigt vid landskapsanalyser att på förhand bestämma vilken nivå 
som ska studeras och vilka faktorer man ska lägga in i analysen.  
 

Figur 47. Fördelningen av hinderljus enligt gällande föreskrifter. 



 

Sida | 98   
  

Synbarhetsanalysen bygger delvis på skogshöjden som är framtagen av SLU. Den 
uppdateras vanligen vart femte år. Dock har ingen publik uppdatering skett sedan år 
2010. Detta gör att den data som finns tillgänglig för synbarhetsanalys idag inte speglar 
verkligheten, eftersom skogen dels vuxit på höjden, dels avverkats. Därför har Bolaget 
valt att inte genomföra en landskapsanalys med hjälp av synbarhetsanalys. Istället 
redovisas den visuella påverkan på riksintressen och andra väl valda platser inom 10 
km från projektområdet under respektive rubrik ovan med hjälp av fotomontage och 
terrängkarta. För riksintressen redovisas den visuella påverkan under kap 5.6. För 
platser som valts ut till fotomontage utifrån andra kriterier redovisas i kommande text. 
Dessa är Tveta kyrka, Flathult, Blackelid och rondellen i Målilla. Ytterligare 
fotomontage återfinns i Bilaga 10, med fotoplats och avstånd till närmaste vindkraftverk 
angivet.  
 
Samtliga platser vars visuella påverkan beskrivs i denna MKB har besökts i fält. Plats för 
fotomontage har valts ut efter kriterierna allmänhetens rörelse i området och störst 
synbarhet. Detta för att så långt som möjligt visa på ”värsta fall”-scenario. De olika 
landskapsrummens respektive förutsättningar och karaktärer såsom siktlinjer, grad av 
öppenhet/slutenhet, typer av landskapselement, historiska element, gränser, 
rumskänsla och uppfattning av tillgänglighet noterades. Genom detta förfarande kunde 
de olika landskapsrummens tålighet bedömas.   

 

7.4.1.1 Påverkan från placeringsförslaget 

7.4.1.1.1 Etableringsfasen 

Påverkan på landskapsbilden som bedöms uppstå under anläggningens uppförandefas 
härrör främst från montagearbete, vid vilket arbetsmaskiner såsom kranar kan vara 
synliga över skogshorisonten. Arbetet sker dock under en begränsad tidsperiod varför 
påverkan bedöms vara marginell.   
 

7.4.1.1.2 Driftsfasen 

Landskapet som omger det tilltänkta projektområdet består av både kuperad skogsmark 
och öppet jordbrukslandskap. Den kuperade skogsmarken kan lättast beskrivas vara av 
komplex småskalig karaktär innehållande en variation av landskapselement såsom 
skogshöjder, övergivna torpmiljöer, sjöar, och utsiktspunkter. Detta medför att 
upplevelsen av tilltänkt etablering kommer att skilja sig från plats till plats, beroende på 
var betraktaren befinner sig. Det öppna jordbrukslandskapet som breder ut sig främst 
öster om projektområdet är mer storskaligt även om siktlinjerna bryts av 
landskapselement såsom träd och buskar längst strandkanterna på de vattendrag som 
skär igenom åkermarken.  

Stor vikt har lagts på att beskriva påverkan på kringliggande riksintressen. Dessa beskriv 
i kap 5.6. Alla fotomontage är samlade tillsammans med fotokorta i Bilaga 10.  

Ett fotomontage har tagits fram över rondellen i Målilla, där de stora vägarna i samhället 
möts. I montaget (Se figur 48 och figur 49) är samtliga vindkraftverk delvis synliga, 
beroende på årstid. Vindkraftverken kommer vara mest synliga nattetid då hinderljusen 
är tända under den del av året när träden saknar löv.  Avståndet till närmaste 
vindkraftverk är 6,3 km.  
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Tveta kyrka ligger nästan 3 km sydöst om närmaste vindkraftverk. Kyrkan har anor från 
medeltiden och är en populär vigselkyrka. Kyrkan ligger omgärdad av betesmarker, i 
gränslandet där skogen övergår i slättbygd. Närheten till skogsridån gör att 
vindkraftverken delvis kommer skymmas av träden. Sommartid kommer vindkraftverken 
synas mindre eftersom vegetationen närmast kyrkan är lövträd. Se figur 50. 

 

 

 

Figur 49. Fotomontage vid Macken Ingo i Målilla, baserat på 11vindkraftverk med en totalhöjd om 250 
meter. Avståndet till närmaste vindkraftverk är ca 6,3 km. Foto år 2019. 

Figur 48. Fotomontage med vindkraftsskisser på från Ingo macken i Målilla, baserat på 11 
vindkraftverk med en totalhöjd om 250 meter. Avståndet till närmaste vindkraftverk är ca 6,3 km. 
Foto år 2019. 
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Ca 4,7 km väster om närmaste vindkraftverk, ligger den högt belägna byn Blackelid. 
Husen i byn omgärdas i många fall av häckar eller annan vegetation som bryter sikten i 
riktning mot vindkraftverken. Fotomontage harv tagits fram från en centralt belägen 
korsning i byn. Fotomontaget visar att vindkraftverken inte kommer bli framträdande 
från liknande platser i byn, trots att byn ligger på samma höjder som vindkraftverken. På 
platser som inte skyms av byggnader eller vegetation kommer vindkraftverken bli mer 
synliga. Som exempelvis åkrarna som omger byn. Se figur 52 och figur 53. 

 

 

Figur 51. Fotomontage vid Tveta kyrkas parkering, baserat på 11 vindkraftverk. med en totalhöjd om 250 
meter. Avståndet till närmaste vindkraftverk är ca 2,8 km. Foto år 2019. 

Figur 50. Fotomontage med vindkraftsskisser på från Tveta kyrka, baserat på 11 vindkraftverk med en 
totalhöjd om 250 meter.  Avståndet till närmaste vindkraftverk är ca 2,8 km. Foto år 2019.  
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Flathult ligger vid sjön Flaten, ca 4 km norr om närmaste vindkraftverk. Sikten mot 
vindkraftparken är delvis god, eftersom sjön Flaten breder ut sig innan de mer kuperade 
kullarna tar vid. De mest avlägsna vindkraftverken döljs av terrängen. De närmaste 
vindkraftverken kommer nattetid vara synliga oavsett årstid pga. hinderljusen. Se figur 
54 och figur 55.  

Figur 53. Fotomontage från Blackelid baserat på 11 vindkraftverk med en totalhöjd om 250 meter. 
Avståndet till närmaste vindkraftverk är ca 5,2 km. Fotot år 2019.  

 

Figur 52. Fotomontage med vindkraftsskisser på från Blackelid baserat på 11 vindkraftverk med 
totalhöjd om 250 meter. Avståndet till närmaste vindkraftverk är ca 5,2 km. Fotot år 2019.  
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7.4.1.1.3 Nedmonteringsfasen 

Påverkan på landskapsbilden under avvecklingsfasen bedöms likvärdig den påverkan som 
redovisas i kapitel 7.4.1.1.1  

7.4.1.1.4 Sammanfattande bedömning och åtgärdsförslag 

Trots att den planerade vindkraftsetableringen kommer att påverka landskapsbilden och 
vindkraftverken kommer att vara väl synliga från flera platser i närområdet bedöms den 
planerade etableringen inte påverka några unika landskapsvärden, friluftsliv, turism eller 
kulturvärden i området negativt. Av denna anledning gör bolaget bedömningen att en 

Figur 55. Fotomontage från Flathult. baserat på 11 vindkraftverk med en totalhöjd om 250 meter. 
Avståndet till närmaste vindkraftverk är ca 4 km. Foto 2019. 

Figur 54. Fotomontage med vindkraftsskisser på från Flathult baserat på 11 vindkraftverk med en 
totalhöjd om 250 meter. Avståndet till närmaste vindkraftverk är ca 4 km. Foto 2019. 
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etablering av vindkraft kan realiseras utan en alltför negativ påverkan på landskapet 
uppstår.  

För att minimera störning kommer samtliga vindkraftverk inom den planerade 
vindkraftparken att vara av samma typ, storlek och rotera åt samma håll med likvärdig 
rotorhastighet. Vindkraftverken kommer att vara målade i en vit-grå nyans och samtliga 
vindkraftverk kommer att antireflexbehandlas.  

7.5 PÅVERKAN PÅ FASTIGHETSPRISER 
Närboende till de planerade vindkraftverken har vid samråd framfört oro över 
vindkraftverkens påverkan på fastighetspriserna och intresset för inflyttning till 
närliggande orter. Rapporten Vindkraft i sikte – Hur påverkas fastigheterna vid 
etablering av vindkraft som tagits fram på uppdrag av Svensk Vindenergi har analyserat 
försäljningspriset på 42 000 småhus inom 5 km från 120 nya vindkraftsanläggningar, som 
driftsattes mellan 2001–2007. Som referensområden användes områden i samma 
kommun där vindkraft saknades. Under denna period steg det genomsnittliga 
småhuspriset med nästan 100 %.  

Om vindkraftsetableringen skulle ha en tydlig påverkan på småhusens värde borde det 
synas i prisutvecklingen, genom att prisökningen var lägre i närområdet. Men något 
sådant visar inte studien på. Genomsnittspriset för de småhus inom 5 km från 
vindkraftsetablering har istället stigit mer än riksgenomsnittet, ca 133 %, eller ungefär i 
samma takt som referensområdena. Analys av försäljningsfrekvensen visar inte heller 
något tecken på högre omsättning. I de 98 fall i studien där en fastighet sålts med lägre 
pris har inga orsakssamband kunnat ses med vindkraftverken.134  

7.6 TRANSPORTER 
7.6.1 Transporter för anläggande av vägar, uppställningsytor och 
fundament 

 

Infrastrukturarbeten såsom förstärkning av befintlig väg, nyanläggning av väg och 
anläggande av uppställningsytor i anslutning till respektive vindkraftverk kommer att 
innebära ett stort antal transporter av grus och krossmaterial.  

 
134 Vindkraft I sikte. Hur påverkas fastighetspriserna vid etablering av vindkraft? Svensk Vindenergi. 
2010.  
https://www.natverketforvindbruk.se/Global/Aktiviteter/Projekt/Vindkraft_p%C3%A5verkan_fastig
hetspris_rapport.pdf 2017-06-20 

 

Figur 55. Transport av vindkraftverk vid uppförandefasen. Ovan rotorblad samt torndel. Foto: Gunnvie Claesson/ Bertil 
Pettersson 2011. 

https://www.natverketforvindbruk.se/Global/Aktiviteter/Projekt/Vindkraft_p%C3%A5verkan_fastighetspris_rapport.pdf
https://www.natverketforvindbruk.se/Global/Aktiviteter/Projekt/Vindkraft_p%C3%A5verkan_fastighetspris_rapport.pdf
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Det ska dock noteras att Bolaget strävar efter massbalans. Genom att återanvända 
uppgrävda massor inom området beräknas antalet transporter kunna begränsas.  

Mest intensivt transportmässigt är det ifall gravitationsfundament istället för 
bergsförankrat behöver anläggas. Anläggandet av ett gravitationsfundament kräver ca 
1000 m3 betong. Mängden betong per betonglastbil är ca 7 m3 vilket innebär ca 150 
betongbilar per fundament under den perioden gjutningen görs.  

7.6.2. Transporter under drifttiden  

Behovet av transporter under drifttiden härrör från löpande service och underhåll av 
vindkraftverken, vilket vanligtvis sker 2–5 ggr per år enligt normal serviceplan. Därtill 
besöks respektive vindkraftverk av ansvarig tekniker för det fall att avstämningsrapport 
indikerar ett uppkommet fel eller driftstörningar. Vid ordinarie servicetillfällen besöker 
ansvarig servicetekniker verken med vanlig servicebil (skåpbil). Inga tunga transporter 
förväntas därför uppstå under anläggningens drifttid om inte någon del behöver bytas.  

7.7 MARKANSPRÅK 
Vindkraftsanläggningens totala markanspråk utöver befintliga vägar vid en etablering av 
11 vindkraftverk beräknas preliminärt till 66 000 m2 vilket motsvarar mindre än 1 % av 
projektområdets totala markyta.  

7.8 RISKER 
7.8.1 Driftsäkerhet  

Vindkraftverkets aggregat drivs normalt automatiskt, vilket innebär att varje 
vindkraftverk är utrustat med en datorcentral med styr- och övervakningsfunktioner. 
Centralen ombesörjer att vindkraftverket står rätt i förhållande till vinden, att 
temperatur och tryck är normalt, att vitala delar fungerar samt övervakar rådande 
vindhastighet och rotorbladens vinkel i förhållande till vinden.  
Det är även detta system som ser till att vindkraftverket automatiskt tas i drift vid 
vindhastigheter mellan 2,5–3 m/s och stängs av om vindhastigheten överstiger ca 20 till 
25 m/s i syfte att minimera slitage. Vindkraftverk i drift är dock konstruerade att klara 
hård vind och extremvindar under kortare intervaller. Vindkraftverk är vidare 
konstruerade för att klara vindbyar upp till 60 m/s stillastående.  
 
Rutinmässigt sänder vindkraftverket en avstämningsrapport till driftcentralen med 
uppgifter om löpande drift. I händelse av driftstörningar larmar vindkraftverkets central 
en central övervakningsdator hos serviceföretaget, leverantören eller ägaren. För de fall 
då larmet endast avser en mindre störning kan verket också återställas och startas om 
via servicedatorn. Om inträffad funktionsstörning är av sådan art att det bedöms kunna 
hindra en fortsatt säker drift av vindkraftverket tillkallas alltid servicepersonal.  
 

7.8.2 Haveri  

En frekvent ställd säkerhetsfråga rör risken att hela eller delar av ett vindkraftverks 
rotorblad lossnar. Även om sådana händelser har inträffat är det mycket ovanligt. 
Orsakerna till att ett rotorblad lossnar från ett vindkraftverk varierar, men i huvudsak 
härrör dessa incidenter från felaktig montering eller infästning, bristande underhåll, 
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blixtnedslag, bränder, produktionsdefekter, felande kontrollsystem och/eller mänsklig 
faktor.135  

 

7.8.3 Brand  

Bränder i vindkraftverk kan uppstå genom bristande underhåll av utrustningen eller på 
grund av åsknedslag. Bränder i vindkraftverk är dock relativt sällsynt och 
konsekvenserna har hittills bara resulterat i materiella skador på vindkraftverket. Brand 
kan uppstå vid läckage om olja från generator eller växellåda antänds. Vidare kan brand 
inträffa i transformator för det fall att en kabelisolering fattar eld.   
 
För att minimera risken för olyckor i samband med blixtnedslag kommer samtliga verk 
att förses med åskledare. Vidare kommer underhåll av vindkraftverken att utföras 
regelbundet för att minimera risken för att brand till följd av läckage eller slitage 
uppstår.  
 
Vindkraftverken är utrustade med rökdetektorer på vitala komponenter för att 
förhindra brand. 
 

7.8.4 Is  

Under vissa metrologiska förhållanden kan is bildas på vindkraftverkets rotorblad, 
maskinhus eller torn.136 Olycksriskerna kopplade till fallande is skiljer sig åt beroende på 
om vindkraftverket är i drift eller om det står stilla under nedisningsperioden.  

Stillastående vindkraftverk är att betrakta som vilken byggnad som helst och riskerna 
med att uppehålla sig i verkets absoluta närhet är varken större eller mindre än för 
andra byggnadsverk vintertid. För vindkraftverk som är i drift under nedisningsperioder 
finns en risk att is bildas på rotorbladen. I vilken hastighet is bildas och till vilken massa 
isbildningen kan uppgå till för ett vindkraftverk i drift är inte möjligt att ange generellt då 
detta är beroende av en rad faktorer såsom temperatur, vindhastighet, molnhöjd, 
luftfuktighet, topografi, solstrålning, vindkraftverkets storlek, form och materiella 
uppbyggnad m.m. Majoriteten av den is som faller från ett vindkraftverk i drift beräknas 
dock vara av mindre storlek ca. 0–500 gram och faller i nära anslutning till tornet.137  

För det fall att ett vindkraftverk ska återstartas efter en nedisningsperiod kommer 
återstarten att ske först efter att behörig personal besökt vindkraftverket och försäkrat 
sig om att ingen befinner sig i direkt anslutning till vindkraftverket.  
  
Skyltar som varnar för nedfallande is kommer att sättas upp på lämpliga platser invid 
vindkraftverken i samråd med tillsynsmyndigheten.  

 
135 Larwood Scott, Permitting Setbacks for Wind Turbines in California and the Blade throw 
Hazard, s 9  
136De förhållanden under vilka is kan uppstå behandlas av utrymmesskäl inte inom 
ramen för denna beskrivning. Läsaren hänvisas till Elforsk rapport 04:13, Svenska 
erfarenheter av vindkraft i kallt klimat – nedisning, iskast och avisning, FOI Maj 2004.  
137 Morgan Colin, Bossanyi Ervin, Seifert Henry, Assessment of Safety Risks Arising 
from Wind Turbine Icing, Garrad Hassan and Partners LTD, Deutches Windenergie-
Institut, BOREAS IV, 31 March-2 April 1998, Hetta Finland. 



 

Sida | 106   
  

7.8.5 Tillträde och personalsäkerhet  

Samtliga av de i Sverige förekommande personolyckorna som föranletts av 
vindkraftverk har till dags datum drabbat personer vilka arbetat med vindkraft eller 
uppehållit sig på arbetsplatsen. Det har i dessa fall rört sig om kläm- och fallskador, 
fallande föremål vid montering och service samt skador till följd av elinstallationer. För 
att minimera riskerna för personskada och öka säkerheten i vindkraftverken kommer 
endast behörig personal att äga tillträde till vindkraftverken. Samtliga arbeten kommer 
att utföras av behörig och kunnig personal, vilka är skyldiga att följa de 
säkerhetsföreskrifter som gäller för arbetsmomentet. Vindkraftverken skall vidare alltid 
vara utrustade med de anordningar som krävs för att möjliggöra nedtagning av 
människor vid en eventuell olycka eller tillbud.  

7.8.6 Reflexer  

För att minimera riskerna för att vindkraftverken ska komma att kasta reflexer när solen 
skiner kommer vindkraftverkens rotorblad att antireflexbehandlas.  

7.8.7 Kemikalier  

Dagens moderna vindkraftverk är utformade på ett sådant sätt att olja vid ett 
eventuellt läckage inte ska kunna nå till omgivande miljö. Vid ett eventuellt läckage 
samlas oljan upp i verkets uppsamlingskärl alternativt i botten av maskinhuset. Risken 
för att olja vid ett eventuellt läckage når omgivande miljö är därför mycket liten. För 
det fall att ett läckage inträffar i vindkraftverket sker också ett omedelbart driftstopp 
av vindkraftverket till dess att behörig servicepersonal inspekterat och godkänt 
vindkraftverket för fortsatt drift.  

Samtliga kemiska produkter och av anläggningen genererat farligt avfall kommer att 
hanteras på ett sådant sätt att förorening av mark, yt- och grundvatten undviks. De 
kemiska produkterna och det farliga avfallet ska inneha innehållsförteckning. Vid 
hantering av olja och andra kemikalier ska saneringsutrustning finnas i maskiner.  

7.8.8 Flyg  

Vindkraftverk är höga vertikala objekt som kan medföra påverkan på flygets 
navigerings- och inflygningsverksamhet. I syfte att säkerställa att planerad anläggning är 
förenlig med flygets intressen har Dackevind AB inhämtat ett yttrande från 
Luftfartsverket (LFV). Av inkomna yttranden framgår att sakägarna inte har något att 
erinra mot förslaget. Remissvar återfinns i Bilaga 1.3.  
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7.8.9 Radio- och telekommunikation  

Vindkraftverk kan i vissa fall störa mottagningen av radiosignaler. Speciellt utsatta är 
fasta radiosystem och då främst radiolänkstråk. För att undvika att störning uppstår har 
samråd ägt rum med berörda operatörer i området. Radiooperatörer, vilka skulle 
kunna komma att beröras av planerad anläggning har identifierats genom remiss till 
Post- och telestyrelsen.  

I dagsläget har endast Teracom erinrat sig över placeringsförslagen då de har en 
radiolänk som passerar i väs-östlig riktning genom planerat projektområde. Vid 
närmare analys framgår att radiolänken inte kan flyttas. Därför har de tänkta 
placeringarna gjorts med rådande säkerhetsavstånd till radiolänken, se Figur 56. 
Säkerhetsavståndet ska vara minst 125 m från radiolänkens mitt samt rotorbladets 
radie från tornets placering. 

Remissvar återfinns i Bilaga 1.3. 

7.9 ÅTERSTÄLLANDE 
7.9.1 Omfattning 

Vindkraftverken har en beräknad driftlängd på ca 30 år. Efter avslutad drift kommer 
anläggningen att nedmonteras och bortforslas, vilket bland annat inkluderar 
vindkraftverkets torn och rotor, kopplingsstation, arbetsbodar och eventuella övriga 
byggnadsverk som uppförts för drift av anläggningen.  

Med anledning av att bolaget anser att det innebär ett större miljöintrång att bila bort 
fundamenten och transportera dem till omhändertagningsstation än att låta dem vara 

Figur 56. Radiolänk från Teracom, inom vilket inga vindkraftverk kan placeras. 
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kvar i området förespråkar bolaget att återställandeskyldigheten i denna del ska omfatta 
jordövertäckning. Jordövertäckning innebär att bottensektionen på vindkraftverkets 
torn kapas så nära fundamentet som möjligt. Därefter jordövertäckes fundamentet med 
ca 0,5 m jord för att möjliggöra skogsplantering.  

Likaså innebär ett uppgrävande av kablaget en större påverkan på naturmiljön än att låta 
desamma ligga kvar i marken efter anläggningens avslutande.  

De skogsbilvägar som nyanlagts och förstärkts i samband med byggnationen har, 
tillsammans med kranuppställningsplatserna, ett mervärde för berörd fastighetsägare, 
eftersom vägarna kan användas i skogsbruket. Av denna anledning yrkar bolaget på att 
vägarna och uppställningsplatserna ska få kvarstå även efter att vindkraftverken tagits ur 
drift.  

När verksamheten, dvs. driften av ett eller flera vindkraftverk slutligen upphör ska 
bolaget skriftligen meddela tillsynsmyndigheten härom. Inom sex månader från den 
meddelade tidpunkten ska bolaget även redovisa en plan för hur och inom vilken tid 
vindkraftverken kan nedmonteras och omhändertas samt hur marken ska återställas. 
Planen ska godkännas av tillsynsmyndigheten. 

7.9.2 Ekonomisk säkerhet 

Som framgått i denna MKB har bolaget idag inte möjlighet att ange vilken verkleverantör 
som kommer att bli aktuell för sökt lokalisering. Detta eftersom valet av leverantör 
kommer att fastställas genom upphandling efter det att tillstånd för anläggningen har 
meddelats. Med anledning av att valet av leverantör påverkar vilken omfattning som 
säkerheten ska ställas anser bolaget det inte vara optimalt att i samband med ansökan 
om tillstånd redovisa säkerhetsbeloppets storlek. Även om preliminära uppskattningar 
kan utföras anser bolaget det inte vara önskvärt att det preliminära beloppet anges som 
villkor i kommande tillstånd för verksamheten.  

Med anledning av ovanstående yrkas att bolaget först efter det att tillstånd medgivits för 
verksamheten ska inkomma med en redovisning av säkerhetsbeloppets storlek som ska 
godkännas av tillsynsmyndigheten innan byggnation får påbörjas.  

Bolaget yrkar därför att villkor för ställande av säkerhet i tillståndsbeslutet anges enligt 
följande:  

Bolaget ska ställa av tillsynsmyndigheten godkänd säkerhet för avhjälpande av miljöskada och 
andra återställandekostnader som verksamheten kan föranleda. Säkerhetsbeloppets storlek 
ska redovisas, godkännas och ställas till tillsynsmyndigheten innan byggnation av anläggningen 
påbörjas.   
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8. KONTROLL AV VERKSAMHETEN 
8.1 OM VERKSAMHESTUTÖVARENS 
KONTROLLANSVAR 
Enligt 26 kap. 19 § miljöbalken (SFS 1998:808) ska den som bedriver en verksamhet eller 
vidtar en åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller 
påverka miljön fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller 
förebygga sådana verkningar. Skyldigheten att löpande kontrollera verksamheten 
innebär också ett ansvar att genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig 
underrättad om verksamhetens eller åtgärdernas påverkan på miljön.   

Skriftliga rutiner som möjliggör uppföljning av verksamhetens miljöpåverkan under 
anläggnings-, drifts- och nedmonteringsfas kommer fastställas i samråd med 
tillsynsmyndigheten senast tre månader innan anläggningsarbetet påbörjas eller vid 
annan tidpunkt som önskas av tillsynsmyndigheten.  

8.2 FÖRSLAG TILL KONTROLLPROGRAM 
Kontrollprogrammet som syftar till att löpande kontrollera att de villkor som fastställs 
för anläggningen beaktas, att anläggningen utförs på ett riktigt och miljömässigt 
acceptabelt sätt och identifiering och avhjälpande av risker sker under anläggningstiden 
föreslås innehålla följande; 

- Uppgifter om huvudman för anläggningen 
- Uppgifter om anläggningen 
- Uppgifter om organisation och ansvarsfördelning 
- Uppgifter om gällande beslut och villkor 
- Uppgifter om kontroller och underhåll av anläggningen 
- Uppgifter om vilka åtgärder som planeras vid misstanke om olägenhet 
- Uppgifter om dokumentation 
- Uppgifter om nödlägesberedskap och personalutbildning 
- Uppgifter om gällande försäkringar för anläggningens bedrivande 
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9. NOLLALTERNATIVET 
9.1 INNEBÖRD OCH FÖRUTSÄTTNINGAR  
Nollalternativet är ett jämförelsealternativ som 
beskriver förhållandena i en tänkt framtid om den 
sökta verksamheten inte blir av.   

Genom att ställa planerad verksamhet mot ett 
nollalternativ illustreras inte bara nyttan av 
verksamheten utan även konsekvenserna av att 
projektet inte genomförs kan på detta sätt belysas.  

Inom ramen för denna MKB innebär nollalternativet 
därför att ingen etablering av vindkraftverk 
genomförs i det område som utpekats som bolagets 
Huvudalternativ. Vidare antas att markanvändningen 
förblir oförändrad.   

De miljö- och hälsoeffekter som planerad anläggning 
kommer att generera bedöms vara begränsade och 
variera under projektets olika faser; anläggningsfas, driftsfas samt avvecklingsfas. Jämfört 
med nollalternativet medför den planerade vindkraftsanläggningen följande påverkan;  

  
 Byggandet av den planerade anläggningen medför hinder i form av vindkraftverk i 

området, vilka i någon mån påverkar skogsbruket samt friluftsupplevelsen i området. 
Dock upptar de planerade vindkraftverken, de nya vägdragningarna och 
uppställningsplatserna mindre än 1 % av projektområdet.  

 Inom och i områdets närhet kommer naturupplevelsen att påverkas av ljud och 
möjligen skuggor från vindkraftverken.  

 Inom och i områdets närhet kommer visuell påverkan på landskapsbilden uppstå i 
varierande grad. 

 Uppförande av vindkraftverken kan komma att medföra påverkan på enskilda individer 
av fågel och fladdermöss. Påverkan bedöms dock vara begränsad och inte medföra 
någon påverkan på artnivå varken lokalt eller regionalt.  

 Under anläggningsfasen och avvecklingsfasen kommer området att påverkas av buller 
från transporter.  

9.2 VAL AV JÄMFÖRELSEPUNKTER 
Den nytta och de konsekvenser som realiseras av ett nollalternativ är starkt beroende 
av vilka avgränsningar och vilken utgångspunkt som valts vid analysen.   

För att beskriva nyttan med sökt anläggning och följaktligen konsekvenserna av att den 
sökta anläggningen inte kan genomföras krävs att analysen omfattar vad som sker i det 
nordiska elsystemet när vindkraft tillförs alternativt uteblir. En metod för detta är att 
utgå från den kraftkälla som utgör driftmarginal i elsystemet. Eftersom detta är den 
dyraste produktionen är det också denna form av produktion som först minskas vid 
tillgång på elkraft från andra produktionskällor. I dagens nordiska elsystem utgörs 
marginal-elen under en stor del av året elkraft producerad i kolkondensverk.138 [Mer 
om denna metod för miljövärdering av elproduktion, se kapitel 3 Vindkraft och miljö.]   

 
138 Statens Energimyndighet, Koldioxidvärdering av 
energianvändning, sid 15  
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För att få ett mätbart och jämförbart nollalternativ till sökt verksamhet görs därför 
följande antagande:  

 Utebliven elproduktion som följd av att vindkraftparken inte kan uppföras 
kommer att ersättas till motsvarande del av elkraft producerad i 
kolkondensverk.  
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10. DE ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLERNA  
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet är skyldig att utföra de 
försiktighetsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsåtgärder i övrigt som 
krävs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet 
för människors hälsa eller miljön. I miljöbalkens 2 kapitel har därför ett antal regler och 
principer införts, vilka sammanfattningsvis benämns ”De allmänna hänsynsreglerna”. Nedan 
följer en kort beskrivning av de allmänna hänsynsreglernas innebörd. Varje regel följs av en 
kommentar av hur verksamhetsutövaren avser att leva upp till densamma.  
 

10.1 BEVISBÖRDEREGELN (2 kapitlet 1 § MB)   
Denna så kallade bevisbörderegeln innebär en skyldighet för den som avser att bedriva en 
verksamhet att bevisa att verksamheten kan bedrivas på ett miljömässigt godtagbart sätt i 
förhållande till hänsynsreglerna.  

Med stöd av de utredningar, faktainsamlingar och undersökningar, vilka ligger till grund 
för denna MKB avser verksamhetsutövaren visa att nödvändig hänsyn tagits till de 
bestämmelser som följer av miljöbalkens 2 kapitel. Vidare kommer 
verksamhetsutövaren att löpande ansvara för att verksamheten bedrivs på ett 
miljömässigt godtagbart sätt genom sitt egenkontrollansvar.  

10.2 KUNSKAPSKRAVET (2 kapitlet 2 § MB)  
Innebär att den som avser att bedriva en verksamhet måste skaffa sig den kunskap som 
krävs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.  

I syfte att uppfylla kunskapskravet har fördjupade undersökningar av projektets 
påverkan på såväl miljö som på människors hälsa utförts inom ramen för denna 
tillståndsansökan. De försiktighetsåtgärder som redovisats inom ramen för denna 
miljökonsekvensbeskrivning har samtliga utarbetats för att så långt som möjligt undvika 
skada eller olägenhet. Verksamhetsutövaren kommer vidare genom sin egenkontroll 
löpande att införskaffa och omsätta de kunskaper som krävs för att verksamheten ska 
bedrivas på ett miljömässigt godtagbart sätt.  

 
10.3 FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN (2 kapitlet 3 § MB)  
Den som avser att bedriva en verksamhet ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de 
begränsningar och vidta de försiktighetsmått som krävs för att förebygga, hindra eller 
motverka att verksamheten ger upphov till skada eller olägenhet för människors hälsa eller 
på miljön.   

Anläggningen har utformats på ett sådant sätt att påverkan på människor och miljö 
minimeras. Vid upphandling, drift och service av vindkraftverk kommer den senaste 
beprövade tekniken som är ekonomiskt rimlig att eftersträvas. Under driftfasen 
kommer verksamhetsutövaren löpande kontrollera och följa upp verksamheten så att 
skada eller olägenhet kan förhindras eller minimeras. 
 

10.4 PRODUKTVALSPRINCIPEN (2 kapitlet 4 § MB)  
Kallas även utbytesregeln och innebär att alla som bedriver en verksamhet ska undvika att 
använda kemiska produkter som kan innebära en risk för människors hälsa eller miljön om 
dessa produkter kan ersättas med andra, mindre skadliga produkter.  

I verksamheten förekommer inte någon större hantering av kemikalier. Verksamheten 
kommer att bedrivas med beaktande av produktvalsprincipen, enligt vilken sådana 
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produkter och processer skall väljas där effekten kan uppnås med minsta möjliga 
miljöpåverkan. De kemikalier och smörjmedel som används inom anläggningen 
kommer löpande att analyseras och bytas ut mot mindre skadliga produkter.  
  

10.5 HUSHÅLLNINGSPRINCIPEN (2 kapitlet 5 § MB)  
Alla som bedriver en verksamhet ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja 
möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand ska förnybara energikällor 
användas.  

Vindkraft är en förnybar och förhållandevis materialsnål energikälla. Redan efter cirka 
6-7 månader har ett modernt vindkraftverk producerat lika mycket energi som gått 
åt för att tillverka, installera, underhålla och nermontera det. Efter avslutad drift kan 
vindkraftverket monteras ned, majoriteten av dess delar återvinnas och naturen till 
stor del återställas.  

10.6 LOKALISERINGSPRINCIPEN (2 kapitlet 6 § MB)  
För verksamheter som tar mark- eller vattenområde i anspråk ska val av lokalisering ske på 
ett sådant sätt att ändamålet kan uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors 
hälsa och miljön.  

Goda vindförhållanden är en förutsättning för att ändamålet med verksamheten ska 
kunna uppnås. Därtill krävs att vindkraftverken uppförs och parken utformas på ett 
sådant sätt att påverkan på människors hälsa och på miljön så långt som möjligt 
minimeras. Projektets påverkan på kulturlämningar, naturmiljö, fågellivet samt 
fladdermöss har utretts genom inventering. Ljud och skuggberäkningar har utförts för 
att minimera riskerna för olägenheter vid näraliggande bostadshus och säkerställa att 
ljudnivåerna kommer klaras. I denna MKB har det visats att området är lämpligt med 
hänsyn till miljöbalkens målsättningar.  
 

10.7 SKÄLIGHETSREGELN (2 kapitlet 7 § MB)  
Är en rimlighetsavvägning som innebär att principerna i 2-6 §§ ska tillämpas i den 
utsträckning det inte kan anses vara orimligt att uppfylla dem. Tillämpningen av 
försiktighetsåtgärderna i 2 kapitlet skall således tillämpas efter en avvägning mellan 
miljönytta och nedlagda kostnader för försiktighetsåtgärder. Kraven som ställs ska vara 
miljömässigt motiverade utan att vara ekonomiskt orimliga.  

Verksamheten kommer under uppförande och driftsfas att innebära viss negativ 
påverkan på miljön med avseende på ljud- och skuggpåverkan. Anläggningen har dock 
utformats på ett sådant sätt att denna påverkan på omgivande bostadsmiljöer inte 
överskrider uppsatta gränsvärden. Ställt mot de vinster som vindkraft medför i 
miljöhänseende anser verksamhetsutövaren att hänsynsreglerna uppfylls i den 
utsträckning som kan bedömas vara skäligt.   

 
10.8 ANSVAR FÖR AVHJÄLPANDE AV SKADA (2 kapitlet 8 
§ MB)  
Den som har orsakat skada eller olägenhet ansvarar för att avhjälpa skadan. Skyldigheten 
gäller till den dag olägenheterna har upphört oavsett om verksamheten är i drift, har lagts ned 
eller överlåtits.  

Så snart anläggningen tagits ur drift ska vindkraftverken monteras ned och området 
återställas till den markanvändning som rådde innan anläggningen uppfördes. 
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Verksamhetsutövaren är enligt arrendeavtal bunden att fullgöra denna 
återställningsskyldighet inom ett år efter att drift avslutats.  

10.9 AVSLUTANDE BEDÖMNING 
Verksamheten bedöms inte påverka några riksintressen negativt.   

Verksamheten påverkar inte försvarsmaktens, flygets eller telekombranschens intressen 
negativt.  

Verksamheten bedöms inte försvåra uppfyllandet av någon miljökvalitetsnorm.  

Verksamheten strider inte mot detaljplan.  

Verksamheten har utformats med beaktande av de allmänna hänsynsreglerna i 
miljöbalkens 2 kap.   

Skäl föreligger inte att vägra tillstånd jämlikt bestämmelserna i 16 kap 6§ miljöbalken.  

Med anledning av ovanstående och vad som övrigt framförts inom ramen för MKB gör 
Bolaget bedömningen att en etablering av vindkraft inom vald lokalisering kan genomföras 
utan att någon omfattande påverkan uppstår på människors hälsa eller miljön.  
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