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Icke-teknisk sammanfattning
Fasikan Vindkraft AB planerar att etablera en vindkraftanläggning om 35 vindkraftverk inom
projektområdet Fasikan på båda sidor av länsgränsen mellan Jämtland och Västernorrland tillika
kommungräns mellan Bräcke och Ånge kommuner. Projektområdet är beläget ca 12 km söder om
Bräcke och ca 10 km norr om Ånge. Anläggningen beräknas kunna producera ca 425 GWh per år.

Området vid Fasikan
Vindkraftanläggning Fasikan planeras i ett skogsområde på gränsen mellan Bräcke och Ånge kommuner i Jämtlands respektive Västernorrlands län. Den topografiska variationen i omgivningarna är påtaglig. Höjden över havet varierar från ca 160 meter i de djupaste dalgångarna, till 563 meter vid Hemsjöåsarna nordost om projektområdet. Själva projektområdet utgörs av en höjdplatå som är relativt flack
och där de högsta topparna ligger på ca 500-535 m. ö h.

Valet av lokalisering
Kraftös arbete med att välja ut områden som anses som lämpliga för anläggning av vindkraft sker i
stort i tre steg. I ett första steg lokaliseras områden som har goda vindförutsättningar och/eller är planlagda som lämpliga för vindkraft. I steg två undersöks motstående intressen på lokal nivå samt möjligheten att teckna markarrende. I det tredje steget mäts vinden på plats.
I projektområdet Fasikan är vindförhållandena bra. Dessutom är förutsättningarna för nät- och väganslutning bra och markavtal är tecknade med berörda markägare. De motstående intressena är förhållandevis få. Inom 5 km från den planerade vindkraftanläggningen har ett fåtal personer sina bostäder
och från en del av dessa kommer landskapsbilden att förändras.

Samråd
Samrådsprocessen kring projektet påbörjades under oktober 2014. Samrådet har inneburit samrådsmöten med bl.a. allmänheten, länsstyrelserna, kommunerna och berörda samebyar. Synpunkter som
inkommit är sammanställda i en samrådsredogörelse.

Anläggningen
Inom projektområdet planeras totalt 35 vindkraftverk. Vindkraftverkens totalhöjd kommer att vara
högst 240 meter. Vindkraftanläggningen kommer med sina vägar och etableringsytor att permanent
ta i anspråk ca 4 % av projektområdets totala areal. Anläggningen avses preliminärt anslutas till det
regionala elnätet vid Ånge.

2015-06-29
5

Riksintressen
Den södra delen av projektområdet är av riksintresse för naturvården, men i övrigt finns inga andra
utpekade riksintressen inom området. Inom en 10 km-radie från projektområdet förekommer fem olika
typer av riksintressen. Inget av dessa bedöms påverkas av den planerade vindkraftanläggningen på annat vis än att vindkraftanläggningen kommer att vara synlig från några av platserna.

Landskapets och samhällets förutsättningar
Naturmiljöerna inom det område som är aktuellt för vindkraft har beskrivits utförligt i samband med
en särskild naturvärdesinventering som genomförts under hösten 2014. Inom projektområdet finns
ett objekt som klassats som nyckelbiotop av skogsstyrelsen i områdets östra kant. Merparten av den
södra delen av projektområdet som återfinns inom Västernorrlands län är utpekat som riksintresse för
naturvård, Norra Borgsjös rikområde, med en mycket varierad och artrik flora samt med flera hotade
och sällsynta arter kärlväxter, mossor och marksvampar. Då projektområdet är relativt höglänt utgör
det inte något av de rikaste delarna i riksintresset även om vegetationen på många håll är influerad av
mineralrikdomen i grundvattnet. Inom 10 km från projektområdet återfinns även nio naturreservat.
Stora delar av området utgörs av hårt brukade barrskogar med få naturvärden. Även om merparten
av projektområdet är starkt påverkat av människan hyser området ett fågelliv med flera hotade eller
känsliga arter. Vindkraftanläggningen har kunnat anpassas med restriktions- och hänsynsytor så att
den endast gör intrång i mycket liten grad i de naturvärden som finns i området.
Inom projektområdet finns ingen bostadsbebyggelse och inom 10 km från projektområdet finns generellt ytterst lite bebyggelse. De norra delarna av Ånge ligger i ytterkanten av 10-kilometerszonen, därifrån skulle dock vindkraftverken inte vara synliga enligt den siktanalys som genomförts. I övrigt handlar
det om småorter, byar eller enstaka bebyggelse. De platser med bebyggelse där flertalet vindkraftverk
skulle bli synliga ifrån är främst Bensjö, Sved och Åsen norr om projektområdet, samt Lombäcken sydost om projektområdet.

Rennäringen
Projektområdet är inte utpekat som riksintresse för rennäringen. Området ligger inom Jijnjevaerie och
Jovnevaerie samebyar vinterbetesmarker, men har inte nyttjats under senare tid beroende på närheten
till väg E14 och järnvägen.

Konsekvenser
De konsekvenser som beskrivs i Tabell 1 på sidan 7 är kvarstående konsekvenser efter en rad skadeförebyggande åtgärder som kommer att vidtas. Konsekvensanalyserna är gjorda med utgångspunkt
från bedömningsgrunder som är anpassade till vart och ett av de teman som beskrivs. Beskrivningen
av konsekvenserna utgår från Maxexempellayouten vilket kan anses utgöra påverkan enligt ett värsta
scenario.
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Tabell 1. Sammanfattande översikt över anläggningens konsekvenser (stora, måttliga o.s.v.) och måluppfyllelse gällande miljökvalitetsmålen.
Samhälls- eller bevarandeintresse

Bedömda konsekvenser

Förändring av landskapsbilden

Liten förändring. Stor anläggning men där mycket få människor
kommer att beröras av den förändrade landskapsbilden.

Konsekvenser för naturmiljö

Små konsekvenser. Området domineras av rationellt brukad skog
utan särskilt naturvärde. Inga av de objekt som bedömts hysa
högre naturvärden kommer att beröras av vindkraftverk med
tillhörande infrastruktur.

Konsekvenser för fåglar

Små konsekvenser. Vanliga skogslevande fågelarter kommer
lokalt att kunna påverkas av anläggningen, företrädesvis under
byggskedet.

Konsekvenser för övrig fauna och arter
upptagna i artskyddsförordningen

Obetydliga konsekvenser. Området är inte av stor vikt för fladdermöss, däggdjur eller arter upptagna i artskyddsförordningen.

Konsekvenser för rennäringen

Små konsekvenser. Påverkan på mindre betydelsefulla delar av
samebyns marker. Liten påverkan på samebyns möjlighet att passera och nyttja för samebyn viktiga marker.

Konsekvenser för friluftslivet

Små konsekvenser. Möjligheterna att fortsatt utöva friluftsliv och
uppleva naturen påverkas inte, men upplevelserna förändras.

Konsekvenser för turismen

Små konsekvenser. Påverkan från vindkraftanläggningen kommer
att vara begränsad på naturreservatet Granbodåsen och pilgrimsleden S:t Olofsleden, vars omgivningar idag är påverkade av
moderna inslag i landskapsbilden i form av rationellt brukad skog,
väg E14 samt kraftledningar.

Konsekvenser för kulturmiljön

Små till obetydliga konsekvenser. Möjligtvis kan enstaka kulturmiljöobjekt påverkas visuellt, men i liten grad.

Konsekvenser för användningen av naturresurser

Positiva konsekvenser. Faktisk markpåverkan är liten och skogsbruk påverkas ej, däremot möjliggörs nyttjandet av en ny naturresurs - vind - inom projektområdet

Konsekvenser för luftfartens intressen

Obetydliga konsekvenser. Varken MSA-ytor eller navigations- och
kommunikationssystem kommer att påverkas av vindkraftanläggningen.

Konsekvenser genom ljudutbredning

Små konsekvenser. Gällande riktvärde för bostadsfastigheter
överskrids inte vid någon av de ljudkänsliga punkterna vid vindkraftanläggningen.

Konsekvenser genom skuggor och reflexer

Små konsekvenser. Vid behov kommer skuggreglerande utrustning att installeras i vindkraftverken så att riktlinjerna för skuggtid
inte överskrids.

Konsekvenser i byggskedet

Måttliga konsekvenser. Anläggningsarbetet sker långt från bebyggelse och antalet transporter per dag blir få då de fördelas över en
lång tidsperiod. Vindkraftanläggningen är dock stor och kommer
att ta lång tid att anlägga. Byggnadsarbetena kan komma att
medföra störningar av jakten i och eventuellt nyttjande av projektområdet för rennäring.
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Samhälls- eller bevarandeintresse

Bedömda konsekvenser

Klimat- och miljöeffekter

Positiva konsekvenser. Anläggningen kommer bidra till nationella
åtaganden genom minskade utsläpp av koldioxid och växthusgaser. Behovet att använda fossila bränslen för energiproduktion
minskar.

Uppfyllelse av miljökvalitetsmålen

Positiva konsekvenser. Totalt sett bidrar etableringen till uppfyllelsen av åtta av de sexton miljökvalitetsmålen. Inga miljökvalitetsmål motverkas.

Efterlevnad av miljökvalitetsnormerna

Positiva konsekvenser. Etableringen bidrar till att påverkan på luft
och vattenmiljö totalt sett minskar. Behovet av vattenkraftsutbyggnad minskar.

Stora

Små

Måttliga

Obetydliga
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Positiva

1 Inledning
Kapitlet ger en introduktion till projektet, redovisar hur MKB-dokumentet relaterar till övriga
handlingar som ingår i ansökan samt ger en kort beskrivning av det genomförda samrådet.

Fasikan projektområde för vindkraft är beläget på gränsen mellan Bräcke och Ånge kommuner i Jämt-

1

lands respektive Västernorrlands län. Området har goda förutsättningar för vindkraftproduktion och
Kraftö vill därför undersöka förutsättningarna för en vindkraftanläggning i en öppen och samordnad
utredningsprocess. Det sker genom de samråd som genomförs i bygden och genom upprättandet av en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som belyser både tekniska och miljömässiga aspekter.
Denna miljökonsekvensbeskrivning med samrådsredogörelse ska tillsammans med övriga handlingar
ligga till grund för prövningen av anläggningens tillåtlighet och för fastläggande av tillstånd och villkor
för verksamheten. Anläggningen ska prövas enligt 9 kapitlet miljöbalken.

1.1 Sökanden
Sökanden i detta tillståndsärende är Fasikan Vindkraft AB, 559009-8876.
Företagets kontaktperson är:
Johan Granlöf
Fasikan Vindkraft AB
c/o Kraftö AB
Vendevägen 90
182 32 Danderyd
Fasikan Vindkraft AB (i detta dokument benämnt bolaget eller Fasikan Vindkraft) är ett helägt dotterbolag till Kraftö AB. Kraftö bildades 2007 och har huvudkontor I Stockholm samt 11 anställda. Kraftö
projekterar vindkraftanläggningar i hela Sverige genom att verka för lokal förankring och långsiktiga
lösningar för miljö, markägare, närboende, kommun och bolaget.
Kraftö har sedan starten 2007 utvecklat mer än 350 MW tillståndsgivna projekt varav 127 MW är under
byggnation.

1.2 Syfte med MKB
Syftet med en MKB är – enligt 6 kap Miljöbalken – att identifiera och beskriva de direkta och indirekta
effekter som verksamheten kan medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, 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.
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1.3 Om MKB-dokumentet – en läsanvisning
MKB-dokumentet är dels ett huvuddokument som med text och bild redogör för projektet och dess
konsekvenser, dels tekniska ritningar, rapporter och kartor som redovisas som bilagor.
Dokumentet inleds i kapitel 2 med beskrivning av hur projektet valts fram i konkurrens med andra
alternativa lokaliseringar. Här behandlas övergripande områdets lämplighet för vindkraft samt hur utformningen av anläggningen har förändrats under projektets gång. Vidare beskrivs nollalternativet och
huvudalternativet.
Kapitel 3 beskriver den planerade verksamheten inkl. den planerade vindkraftsanläggningen troliga
kringanläggningar och verksamhet vid uppförande, drift och avveckling.
Kapitel 4 beskriver de landskapsmässiga och samhälleliga förutsättningarna i projektområdets omgivning. Här finns landskapsanalysen och kapitlet
fungerar som en referens för läsaren till de
värden som pekas ut inom projektområdet för

Projektområde

vindkraft i kapitel 4.

Det område inom vilket vindkraftanläggningen
vid Fasikan planeras kallas i MKB-dokumentet
för projektområdet.

Kapitel 5 redovisar bedömda miljökonsekvenser av verksamheten i temaavsnitt om

Hela anläggningen, förutom tillfartsvägar, kommer att rymmas inom projektområdet.

landskapsbild, naturmiljö, kulturmiljö o.s.v..
Inledningsvis beskrivs de förutsättningar som

Projektområdet är den yta som undersökts och
beskrivits extra noggrant med avseende på
olika bevarande- och skyddsintressen genom
bl.a. naturvärdesinventering.

råder inom projektområdet och dess omgivining. Vidare beskrivs påverkan, effekter och
konsekvenser som bedöms uppstå till följd av
uppförande, drift och underhåll av vindkraftanläggningen efter att föreslagna skadeförebyggande åtgärder vidtagits. Åtgärderna utgör

åtaganden som bolaget kommer att använda i den fortsatta planeringen.
Kapitel 6 sammanfattar de skadeförenbyggande åtgärderna som föreslås i kapitel 5
Kapitel 7 beskriver kort vilken uppföljning som det kan bli aktuellt att genomföra.
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1.4 Vindkraft – bakgrund och nationella målsättningar
Den planerade vindkraftanläggningen vid Fasikan kommer att kunna ge ett tillskott till Sveriges behov
av förnybar energi. Vindkraften ger inte några utsläpp, kräver inte några miljöfarliga bränsletransporter och är en långsiktigt hållbar energikälla. Vindkraften efterlämnar inte heller, till skillnad mot i stort
sett all annan energiproduktion, någon avsevärd miljöskuld som framtida generationer måste överta.

1

Beräkningar visar att ett vindkraftverk redan efter ca åtta månader i drift har tjänat in den energiförbrukning som är nödvändig för att producera och uppföra vindkraftverket (Vindkraftshandboken, Boverket
2009).

Vindkraften har av dessa skäl en god förankring i landets energi- och miljöpolitik. Det framstår idag som
klart att produktionen av el från vindkraft kommer att få en viktig roll i landets framtida energiförsörjning. Vindkraften blir ett allt viktigare komplement till exempelvis vattenkraft och kärnkraft.
Sveriges energipolitik syftar till att underlätta omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle genom
att effektivisera elanvändningen, underlätta övergången till förnybara energislag och se till att den
elproduktionsteknik som används är miljömässigt acceptabel. I början av 2009 antogs ett nytt EUdirektiv om främjande av användningen av förnybar energi. I direktivet fastställs ett mål om att Sverige
2020 ska ha 49 % förnybar energi. Riksdagen
beslutade emellertid i juni 2009 om en amUnder 2014 producerades drygt 11,4 TWh vindkraftsel i Sverige. Källa: Svensk Vindenergi, 2015.

bitionshöjning till minst 50 % i enlighet med
propositionen om ”En sammanhållen klimat-

1 TWh räcker exempelvis till att driva alla
Sveriges tåg, tunnelbanor och spårvagnar i
fyra månader. Källa: Energimyndigheten, 2010.
Transportsektorns energianvändning 2008. ES
2009:04

och energipolitik”.
I ovan nämnda proposition föreslog regeringen
i mars 2009 en planeringsram för vindkraft på
30 TWh, varav 20 TWh på land och 10 TWh till
havs. Riksdagen beslutade i juni 2009 i enlighet med regeringens förslag. Syftet med en
planeringsram är att synliggöra vindkraftsin-

tresset i den fysiska planeringen. Ramen anger således de nationella anspråk som vindintresset har på
tillgång till mark- och vattenområden.
Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem för utbyggnad av elproduktion från förnybara
energikällor i Sverige och det ska bidra till ett mer ekologiskt hållbart energisystem. Målet med systemet är att öka elproduktionen från förnybara energikällor med 25 TWh från 2002 års nivå fram till år
2020 (Regeringen, 2009). Den förnybara elproduktion som främst kommer att byggas ut inom ramen
för systemet är vindkraft och biobränslebaserad kraftvärme. Sedan den 1 januari 2012 har Sverige och
Norge en gemensam elcertifikatsmarknad. Inom den gemensamma marknaden är målet att öka elproduktionen med 26,4 TWh från 2012 till och med 2020.
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1.5 Om samråds- och ansökningsprocessen
Samrådet
Samrådet och de synpunkter som inkommit beskrivs och sammanfattas i samrådsredogörelsen, bilaga
1, och yttranden och minnesanteckningar redovisas i sin helhet i bilaga 2.
Arbetet med projekt Fasikan har pågått sedan 2013. Sedan dess har både tekniska utredningar samt
inventering av djur- och naturvärden utförts. Parallellt med det arbetet har en dialog förts med sakägare i projektet i syfte att förankra projektet samt finna lösningar som minimerar konflikter med andra
intressen. Även strandskyddsfrågor hanteras inom processen.
Samrådet med allmänheten inleddes i början av oktober 2014 med att samrådsinbjudan skickades per
post till samtliga fastighetsägare (enligt Lantmäteriets fastighetsregister) inom 1 km från projektområdet samt ägare av bebyggda fastigheter inom 3 km från projektområdet. Samrådsinbjudan bestod av
en sammanfattande projektbeskrivning.
Allmänheten bjöds även in till att medverka vid samrådet om den planerade vindkraftanläggningen
per annons i Länstidningen Östersund, Östersunds-Posten, Dagbladet Nya Samhället och Sundsvalls
Tidning 15 och 25 oktober 2014. Annonsering i gratistidningarna Ljunganbladet och Kommunbladet beställdes även för 22 respektive 23 oktober 2014. På grund av fel vid tryckningen kom dock annonsen inte
in i Kommunbladet som avtalat, istället annonserade ansvarig med anslag på ICA och Coop i Bräcke.
Under hela samrådstiden har det funnits möjlighet att ta del av samrådsunderlaget på Kraftös hemsida
eller vid förfrågan till Kraftö eller konsulten Enetjärn Natur.
Ansökningsprocessen
När Länsstyrelsen i Västernorrlands län mottagit ansökan och MKB och anser dem vara kompletta
kungörs ärendet i ortspressen. Samtidigt skickas ansökan och MKB till remissinstanserna för yttrande.
En aktförvarare utses, där intresserade kan ta del av handlingarna. De finns också tillgängliga hos Länsstyrelsen i Västernorrlands län samt hos Bräcke och Ånge kommuner.
Den som har något att invända får tillfälle att yttra sig i skriftlig form till Länsstyrelsen inom den tid som
angivits i kungörelsen, vilket vanligtvis är tre veckor. De inkomna yttrandena skickas till bolaget som får
tillfälle att bemöta det som framförts.
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2 Lokalisering och beskrivning
av anläggningen

2

Kapitlet beskriver den planerade vindkraftanläggningen, dess lokalisering och tekniska förut-

sättningar. Inledningsvis beskrivs också hur projektet valts fram i konkurrens med andra alternativa lokaliseringar.

2.1 Lokaliseringsalternativ
Vind är en naturtillgång. Platserna där vinden finns i en sådan omfattning att den är möjlig att nyttja
för vindkraft är dock begränsade. Miljöbalken anger i sin portalparagraf bl.a. att mark, vatten och fysisk
miljö i övrigt ska användas så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt
långsiktig god hushållning tryggas. De politiska målen är att vindkraft ska byggas ut i stor omfattning
inom de närmaste åren. Därför räcker inte en utbyggnad bara på den allra bäst lämpade platsen i Sverige, utan utbyggnaden måste ske på flera platser samtidigt. I det följande beskrivs hur Kraftö gått till
väga för att ta fram de lämpligaste platserna för vindkraft i Sverige.

2.1.1 Bra vindförutsättningar och få motstående intressen
Kraftös arbete med att välja ut områden som anses som lämpliga för anläggning av vindkraft sker i
stort i tre steg.
I ett första steg undersöks planförhållanden och vindkarteringar för att lokalisera områden som har
goda vindförutsättningar och är helt eller delvis planlagda som lämpliga för vindkraft. Rent praktiskt genomförs det med hjälp av MIUU (Meteorologiska institutionen vid Uppsala universitet)-modellen som
innebär en kartläggning av vindpotentialen i Sverige samt genom analys av kommunens vindbruksplan.
Även motstående intressen analyseras. Om de teoretiska vindförutsättningarna bedöms vara goda och
inga uppenbara motstående intressen identifieras, går projektet vidare till steg två.
I steg två utreds möjligheten att teckna arrendeavtal med markägare. I det fall markägare visar intresse
att arrendera ut ett område som är tillräckligt stort för att etablera en vindkraftanläggning går projektet
vidare till det tredje och sista steget.
I det tredje steget mäts vinden på plats genom att mobil vindmätningsutrustning, s.k. SODAR, placeras
ut på lämplig plats i området. Vindmätningarna analyseras samt stäms av mot MIUU-modellen och
Kraftös övriga vindmätningar i regionen. Parallellt med vindanalysen undersöks även möjligheten att
ansluta vindkraftsanläggningen till elnätet och möjligheten att transportera vindkraftverk till området,
samt vilka kommande inventeringar och utredningar en komplett miljötillståndsansökan kan behöva.
Vanligtvis utförs en fågelutredning och vid behov utförs även riktade inventeringar i detta steg, t.ex.
kungsörnsinventering. Dialog inleds även med berörda samebyar.
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I steg 3 görs ett urval av de bäst lämpade områdena för vindkraft med bl.a kriterierna att medelvindshastigheten ska vara minst 7 m/s på 100 m höjd och att få, eller helst inga, motstående intressen ska
beröras. Områden med goda förutsättningar påbörjar tillståndsprocess och övriga områden avslutas.
Vindmätningar som analyserats i projekt Fasikan bekräftar att vindförhållandena med god marginal
klarar kraven för vad som krävs för områden utpekade som riksintresse för vindkraft.

2.1.2 Redogörelse för alternativa lokaliseringar
De alternativa lokaliseringarna Tvåtjärnberget, Finnbodarna, Gölåsen och Fageråsen beskrivs nedan.
Lokala förutsättningar som kommer fram efter hand när projektören utvecklar ett projekt kan göra att
projektet kan bli svårt eller till och med omöjligt att gå vidare med. Sådana förutsättningar kan t.ex.
vara att man inte får till stånd avtal med markägare eller att oförutsedda motstående intressen eller
omständigheter som fördyrar projektet dyker upp.
Tvåtjärnberget, Ånge kommun
Tvåtjärnberget är beläget i norra delen av Ånge kommun, ca 20 km norr om tätorten Ljungaverk och ca
20 km öst om projektområdet vid Fasikan. Den del av området som har goda vindförhållanden och därmed lämpar sig väl för en vindkraftetablering är ca 1360 ha stort och bedöms rymma ca 30 vindkraftverk. Området består till största delen av brukad skogsmark men har stora inslag av våtmarker, varav
några har bedömts vara av klass 1 i länsstyrelsernas våtmarksinventering. Inom området finns även
nyckelbiotoper och fornminnen. Området angränsar mot naturreservatet Jämtgaveln som är riksintresse för naturvården och klassat som
Natura 2000-område enligt fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv.
Området ingår i ett större område
som är utpekat som ett riksintresseområde för rennäringen och som
i huvudsak nyttjas av Jovnevaerie
sameby.
Avtal med markägare inom området är signerat. Området är utpekat
som lämpligt för vindkraft i Ånge
kommuns tillägg till översiktsplan
och stora delar sammanfaller med
riksintresseområde för vindkraft.
Området har vindmätts med mobil
vindmätningsutrustning (SODAR)
i över ett år och vindenergin är god,
om än något lägre än för projekt
Fasikan. Möjligheten att transportera vindkraftverken till området

Figur 1 Karta över Tvåtjärnberget från Bilaga 2, Tillägg till översiktsplan,
Vindkraft i Ånge kommun.
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bedöms vara goda då skogsbilvägar med bra standard finns från allmän väg till området. Den befintliga
vindkraftanläggningen Mörttjärnberget är dessutom belägen ca 3 km nordväst om området vilket indikerar att transport på allmän väg är genomförbar.
Projektet har genomgått urvalssteg 1 och 2. Steg 3 avslutades efter inledande inventeringar.
Faktorer som lett till att lokaliseringen avskrivits:
•• Resultat från utförd kungsörnsinventering i området visar på kungsörnsrevir samt två
bon i direkt närhet till området.
•• Dialog med berörd sameby indikerade att den planerad vindkraftanläggningen skulle
kunna medföra stor påverkan på renskötseln.
Fageråsen, Malung-Sälen kommun
Fageråsen är lokaliserat i Malung-Sälen kommun cirka 8 km sydöst om Malung. Den del av området

som till en början uppvisade goda vindförhållanden och därmed lämpade sig väl för en vindkraftetablering var ca 700 ha stort. Området bedömdes rymma ca 17 vindkraftverk och utgjordes till största delen
av ett höglänt skogslandskap där skogsbruk bedrivs. Höjden inom området är ca 425-480 m ö.h.
Området hade enligt MIUU modellen goda vindförhållanden med över 7,2 m/s på 100 meters höjd över
marken. Området är utpekat som riksintresseområde för vindbruk. Inget övrigt riksintresse finns inom
området. Avtal fanns med huvuddelen av markägarna inom området.
Projektet har genomgått urvalssteg 1 och 2. Steg 3 avslutades efter vindmätning på plats.
Faktor som lett till att lokaliseringen avskrivits:
•• Vindmätning med SODAR uppvisade medelvindar under 7 m/s på 100 meters höjd.
Projektet ansågs därmed inte vara ekonomiskt lönsamt och avslutades.
Gölåsen, Malung-Sälen kommun
Gölåsen är beläget i Malung-Sälen kommun ca 10 km öster om Malung. Den del av området som till en
början uppvisade goda vindförhållanden och därmed bedömdes lämpa sig väl för en vindkraftetablering var ca 1800 ha stort. Området bedömdes rymma ca 25 vindkraftverk och utgjordes till största
delen av ett höglänt skogslandskap där skogsbruk bedrivs. Höjden inom området är ca 450-480 m ö.h.
Området hade enligt MIUU modellen goda vindförhållanden med över 7,2 m/s på 100 meters höjd över
marken. Området är utpekat som riksintresseområde för vindbruk. Inget övrigt riksintresse berörs inom
området. Avtal med huvuddelen av markägarna inom området är signerat.
Projektet har genomgått urvalssteg 1 och 2. Steg 3 avslutades efter vindmätning på plats.
Faktor som lett till att lokaliseringen avskrivits:
•• Vindmätning med SODAR uppvisade medelvindar under 7 m/s på 100 meters höjd.
Projektet ansågs därmed inte vara ekonomiskt lönsamt och avslutades.
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Finnbodarna

Gölåsen

Fageråsen

Figur 2 Översiktskarta över områdena Fageråsen (orange linje), Gölåsen (blå linje) och Finnbodarna (röd linje) i Malung-Sälen
och Vansbro kommuner. Stora delar av Fageråsen och Gölåsen är utpekade som riksintresse för vindbruk (rosa yta). I kartan
redovisas även områden av riksintresse för kulturmiljövård (rödstreckat), naturvård (horisontellt grönstreckat) och friluftsliv
(vertikalt grönstreckat)

Finnbodarna, Mora och Vansbro kommuner
Finnbodarna är beläget på gränsen mellan Mora och Vansbro kommuner cirka 2 km sydväst om samhället Finnbodarna. Den del av området som till en början påvisade goda vindförhållanden och därmed
bedömdes lämpa sig väl för en vindkraftetablering var ca 830 ha stort. Området bedömdes rymma
ca 17 vindkraftverk och utgjordes av ett höglänt skogslandskap där skogsbruk bedrivs. Höjden inom
området är ca 400-450 m ö.h.
Området har enligt MIUU modellen goda vindförhållanden med över 7,2 m/s på 100 meters höjd över
marken. Den del av området som är inom i Mora kommun är utpekat som lämpligt för anläggning av
vindkraft i antagen vindbruksplan (Mora kommun, 2013) och i Vansbro kommuns översiktsplan (Vans-
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bro kommun, 2011) utpekat som projektområde vindkraft. Området sammanfaller inte med några
områden av riksintresse. Avtal med markägare inom området är signerat.
Projektet har genomgått urvalssteg 1 och 2. Steg 3 avslutades efter vindmätning på plats.
Faktorer som lett till att lokaliseringen avskrivits:
•• Vindmätning med SODAR uppvisade lägre medelvindar än 7 m/s på 100 meters
höjd. Projektet ansågs därmed inte vara ekonomiskt lönsamt och avslutades.

2.2 Nollalternativ

2

Nollalternativet är en förväntad utveckling av projektområdets befintliga markanvändning samt övriga
följdeffekter, i det fall etableringen inte kommer till stånd. I ett nollalternativ är det inte sannolikt att
den nuvarande markanvändningen skulle förändras i stor omfattning. Området har inga särskilda, unika,
förutsättningar för turismutveckling eller ny bebyggelse. Det innebär dock inte att området kommer att
stå helt orört då skogsbruket kommer att fortgå som tidigare.
Nollalternativet innebär att den mängd förnybar elenergi som skulle produceras vid Fasikan uteblir.
Samhällets mål att byta ut icke förnybar energi och att öka elproduktionen från förnybara energikällor försvåras därmed liksom möjligheten att, i enlighet med det nationella planeringsmålet, möjliggöra
30 TWh vindkraft till år 2020. El motsvarande den tänkta produktionen tillförs idag till det nordiska
elsystemet genom energiproduktionsanläggningar som i huvudsak baseras på fossila bränslen. Även
bidraget till de regionala och lokala miljömål där det har beslutats om att öka andelen förnybar energi
kommer att påverkas negativt.
Nollalternativet innebär att ingrepp i skogs- och myrlandskapet till följd av etableringen vid Fasikan
uteblir. Inte heller kommer landskapsbilden att förändras till följd av att vindkraftverk sätts upp. Störning från byggtiden och påverkan på friluftsupplevelserna kommer också att utebli. Det pågående
skogsbruket i området kommer att fortgå och förändra landskapet inom projektområdet. Nya skogsområden kan komma att avverkas och nya vägar anläggas för att transportera ut virket till industrin.
Nollalternativet innebär också att de arbetstillfällen som genereras av den planerade vindkraftanläggningen i uppbyggnads- och driftskede uteblir, se faktaruta på sidan 17 och Tabell 4 på sidan 35

Arbetstillfällen
Den planerade vindkraftanläggningen vid
Fasikan är i storlek med Mörttjärnbergets
vindkraftanläggning, som togs i drift våren 2014.
Mörttjärnberget har under projekterings- och
byggfasen genererat ca 280 årsarbeten, varav
åtminstone 120 i den lokala bygden. För driftoch underhållsfasen bedöms sysselsättningen
uppgå till 12,5 regionala årsarbeten per år.
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2.3 Huvudalternativ
2.3.1 Lokalisering
Vindkraftanläggningen planeras inom höjdområdet Fasikan strax väster om väg E14 mellan Ånge
och Bräcke. Projektområdet genomkorsas av länsgränsen mellan Jämtland och Västernorrland tillika kommungräns mellan Bräcke och Ånge. Det är beläget ca 12 km söder om Bräcke och
ca 10 km norr om Ånge, se Figur 3 på sidan 21. Inom projektområdet planeras upp till 35 vindkraftverk med en maximal totalhöjd på 240 m. Större delen av området består av produktionsskog med
medelålders skog och ungskog, enstaka bestånd med äldre skog förekommer även. En mindre del av
området utgörs av våtmarker.
Projektområdet vid Fasikan ingår i de områden som finns utpekade som lämpliga för etablering av
vindkraft i Bräcke kommuns tillägg till översiktplanen 2003, Vindkraft i Bräcke kommun, och beskrivs
där som lämpligt för större vindkraftanläggningar. Projektområdet utreddes inte i Ånge kommuns tillägg
till översiktsplanen, Vindkraft i Ånge kommun, (Ånge kommun, 2010), troligen beroende på att den del
av området som hade goda vindvärden och som låg inom kommunen var för liten.

2.3.2 Befintliga och planerade vindkraftanläggningar i närområdet
Inom ca 20 km från projektområdet vid Fasikan finns en befintlig och tre planerade vindkraftanläggningar; Mörttjärnberget, Bröcklingeberget, Långåsen och Östavall. De tre planerade anläggningarna har
beviljats tillstånd.
Den befintliga vindkraftanläggningen Mörttjärnberget är belägen ca 18 km nordost om Fasikan i Bräcke
kommun, Jämtlands län. Anläggningen omfattar 37 vindkraftverk och ägs av Statkraft SCA Vind AB.
Den beviljade vindkraftanläggningen Bröcklingeberget omfattar 25 vindkraftverk och är belägen
ca 8-15 km norr om projektområdet, öster om Bräcke tätort i Jämtlands län.
De två övriga beviljade vindkraftanläggningarna Långåsen och Östavall ägs av Nordex Sverige AB och
omfattar 7 respektive 39 vindkraftverk. De båda anläggningarna är belägna ca 19 km sydväst om Fasikan i Ånge kommun, Västernorrlands län.
En anläggning med 6 vindkraftverk på Bodbergsplatån, cirka 3 km sydväst om Bräcke samhälle, fick
bygglov 2013 av bygg- och miljönämnden i Bräcke kommun, men efter Länsstyrelsens överprövning är
beslutet upphävt och återförvisat till nämnden för förnyad handläggning (Bräcke kommun, 2015).
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2.3.3 Områdets lämplighet för vindkraft
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Vindförutsättningar, graden av motstående intressen och de infrastrukturella förutsättningarna avgör
sammantaget om ett område är lämpligt för vindkraft.
Topografi

Landskapet kring Fasikan ligger i sin helhet över högsta kustlinjen (HK), vilket innebär att terrängen

sedan istiden legat ovanför havsnivån. Själva projektområdet är huvudsakligen lokaliserat till en platå,

höjden över havet varierar från ca 450-535 m ö.h. Skogslandskapet är starkt präglat av rationellt skogsbruk och endast ett fåtal områden med kvarlämnad äldre skog förekommer inom projektområdet.
De största sjöarna i landskapet varierar något i höjd över havet, från Hemsjön på 376 m ö.h
(ca 5,6 km nordost om området) till Dysjön på 288 m ö.h. (ca 2 km väster om området).
Vindmätningar
Kraftö kartlägger vindförhållandena vid Fasikan genom vindmätningar. Vindhastigheten i projektområdet har mätts med mobil vindmätningsutrustning (SODAR) sedan augusti 2013 och en vindmätningsmast planeras uppföras under 2015. Området har god potential för just vindkraftsproduktion med
en god medelvind, hög andel produktionsskog och få motstående intressen. Sammantaget bedöms
vindförutsättningarna vara tillräckligt goda för att vindkraftsanläggningen ska bli lönsam
Få motstående intressen
Med hänsyn till motstående intressen i projektområdet och dess omgivningar är platsen väl lämpad för
vindkraft. Ett riksintresse för naturvård berörs och naturvärdena i området är begränsade. Inom 10 km
från projektområdet bor ca 540 personer (SCB, 2012). Dessa förutsättningar beskrivs utförligt i kapitel
3 och 4.
Infrastruktur
Områdets infrastrukturella förutsättningar är goda. Det finns vägar och skogsbilvägar av god standard
inom projektområdet. Det finns även enstaka skogsbilvägar som leder in i området från olika riktningar
och som kan användas som möjliga tillfartsvägar. Från dessa mindre vägar finns god anslutning till E14,
som är närmaste huvudväg mot kusten.
Det finns goda förutsättningar att åstadkomma en bra anslutning till elnätet.
Utöver detta har området bra markägarförhållanden. Bolaget har rådighet över ca 97% av marken i
projektområdet genom arrendeavtal med SCA och enskilda markägare. Dialog pågår med ägarna till de
resterande 3% av marken.
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2.3.4 Projektområdet
Projektområde

Höjdområdet vid Fasikan, Ås-Långmyrberget,

Det område inom vilket vindkraftanläggningen
vid Fasikan planeras kallas i MKB-dokumentet
för projektområde. Det är det område som
tillståndsansökan omfattar.

Fligget, Surfallsfligget, Långmarksberget,
Stormyrberget och Lill-Styggberget är av
bolaget avgränsat som projektområde för
den planerade vindkraftanläggningen. Hela

De områden som i underlagsrapporterna
(bilaga 11-18) kallas för utredningsområde eller
preliminärt projektområde har en annan utbredning som det projektområdet som beskrivs
här. I bilaga 10 finns en karta som illustrerar
skillnaderna.

anläggningen, exklusive befintliga anslutande
vägar, kommer att rymmas inom projektområdet. Projektområdet är ca 1300 ha (13 km2). I
miljökonsekvensbeskrivningen används åter-

Det projektområde som beskrivs i bilaga 3, 4
och 9 överensstämmer i sin helhet med det
aktuella projektområdet.

kommande begreppet projektområde.
Projektområdet utgör huvuddelen av det
område som inventerats och beskrivits noggrant med avseende på olika bevarande- och
skyddsintressen. Samtliga inventeringar som

utförts omfattar även ett vidare landskap utanför projektområdets gränser. En etablering av verksamheten inom utredningsområdet ligger till grund för bedömningen av miljökonsekvenser (inom och
utanför projektområdet).

2.3.5 Planförhållanden
Översiktsplaner
Den gällande översiktsplanen för Bräcke kommun antogs i december 2003 (Bräcke kommun, 2003).
I planen redovisas inga intressen som sammanfaller med projektområdet för vindkraft. Ingen inriktning
anges heller för markanvändningen inom området.
Inte heller i Ånge kommuns översiktsplan, antagen i september 2004, redovisas några intressen som
sammanfaller med projektområdet (Ånge kommun, 2004). Ingen inriktning anges heller för markanvändningen inom området.
Tematiska tillägg om vindkraft
Projektområdet ingår i de områden som finns utpekade som lämpliga för etablering av vindkraft i
Bräcke kommuns tillägg till översiktsplanen 2003, Vindkraft i Bräcke kommun, och beskrivs där som
lämpligt för större vindkraftanläggningar (Bräcke kommun, 2009). Där finns även ett antal riktlinjer för
etablering av vindkraft. Projektets förutsättningar för respektive riktlinje redovisas i Tabell 2 på sidan
22.
Projektområdet finns inte upptaget i Ånge kommuns vindkraftavsnitt i temahäfte 20, Vindkraft i Ånge
kommun, i kommunens översiktsplan (Ånge kommun, 2010). Projektområdet Fasikan analyserades
aldrig i planen och det framgår inte varför. Troligen gjordes bedömningen att arealen med goda vindvärden som ligger inom Ånge kommun är för liten och kommunen beaktade inte möjligheten att bygga
vindkraft inom ett större område över kommungränsen.
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Projektområde Fasikan
Figur 3 Karta över projektområdet Fasikan beläget ca 12 km söder om Bräcke och 10 km norr om Ånge.
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Tabell 2. Redovisning av projektets förutsättningar för respektive riktlinje i Bräcke kommuns tillägg om vindkraft till
översiktplanen (Bräcke kommun 2009).
Skyddsavstånd bebyggelse
Riktlinje

Riktlinje: För anläggning av mer än fem verk ska ett avstånd av mer än 1000 m till permanent- och fritidsboende hållas.

Projektetes
förutsättningar

Projektets förutsättningar: Minst 1000 m avstånd kommer att hållas till bebyggelse för
permanent- och fritidsboende i projektområdets omgivningar.

Naturmiljö
Riktlinje

Ingen vindkraft bör byggas ut inom områden som angivits vara av riksintresse för naturvården. Vad gäller regionala och lokala intressen samt värden angivna i Skogsvårdsstyrelsens
inventeringar ”Skogens Pärlor” skall påverkan i enskilda utbyggnadsområden analyseras
utifrån vilka värden som blir berörda. Huvudinriktningen skall vara att bevara även dessa
miljöer/värden. Om de påverkas negativt skall särskilda skäl redovisas.

Projektetes
förutsättningar

Den del av projektområdet som är beläget i Bräcke kommun sammanfaller inte med något
område av riksintresse för naturvården. Huvudinriktningen är att bevara övriga angivna
värden, se föreslagna skyddsåtgärder i avsnitt 5.3..

Mark och vegetation
Riktlinje

Vid alla markarbeten sammanhängande med vindkraftsutbyggnaden (grundfundament,
vägar, el-ledningar mm) skall anläggningsområdet samt angränsande områden iordningställas och anpassas till angränsande terrängform och naturtyp. Avtäckningsmassor, träd
och stubbar, stora stenblock mm skall omhändertas. I känsliga landskapsbildspartier skall
ursprunglig markavtäckning återföras eller revegetering genomföras med likartat material.
Markarbeten skall vara utförligt redovisade i bygglovhandlingar samt respektive objekts
MKB.

Projektetes
förutsättningar

Detta är i överensstämmelse med föreslagna skyddsåtgärder i avsnitt 5.3.

Vatten och våtmarker
Riktlinje

Vid markarbeten skall risk för grumling och slamtransporter samt erosion beaktas. Vägtrummor mm skall utföras så att de inte utgör vandringshinder.

Projektets
förutsättningar

Detta är i överensstämmelse med föreslagna skyddsåtgärder i avsnitt 5.3

Rovfågel
Riktlinje

För att undvika kollision och störning bör vindkraftverk ej placeras nära känsliga arters revir
och häckningslokaler. Skyddsavstånd till identifierat örnbo skall generellt vara minst en
kilometer. En boplats får ej vara inringad av vindkraftverk. I samråd med berörda myndigheter och ornitologisk sakkunskap kan skyddsavståndet kring den enskilda boplatsen justeras
med hänsyn till födosöksområden, terräng, vindförhållanden, förhärskande flygstråk m.m.
Detta görs i bygglov- och miljötillståndsprövningen.
Då översiktplanens bedömningar vilar på ett mycket översiktligt underlagsmaterial skall
särskilda fågelinventeringar genomföras för varje planerad utbyggnad av grupper med vindkraftverk. Även vid mindre grupper eller enstaka verk inom de omarkerade/vita områdena
erfordras det som regel rovfågelinventeringar. Vid all rovfågelinventering ska säkerställas
att den görs inom ett tillräckligt stort geografiskt område. De kumulativa effekterna skall
särskilt beaktas.
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Detta är i överensstämmelse med föreslagna skyddsåtgärder i avsnitt 5.4. Särskilda inventeringar har genomförts och redovisas i bilagorna 13, 14, 16 och 17.

Jakt
Riktlinje

Utbyggnaden av vindkraft får ej innebära avsevärda inskränkningar i jakten. Om krav på
upprättande av detaljplan blir aktuellt, skall parallellt med bygglov och tillståndsprövningen
erforderliga beslut införskaffas från polis eller andra berörda myndigheter som möjliggör
fortsatt jakt inom planlagt område.

Projektets
förutsättningar

Detaljplan kommer inte att upprättas för anläggningen.

Landskapsbild
Riktlinje

Vindkraftverk bör byggas ut i sammanhållna, ordnade grupper som inordnas på ett acceptabelt sätt i landskapsrummet samt med hänsyn till bymiljöer, värdefulla utblickar mm.
Vindkraftparker bör åtskiljas av områden på 8 – 10 kilometer med bibehållen markanvändning. Undantag kan göras då etableringar sker inom större obebyggda områden eller då två
näraliggande områden upplevs som en sammanhängande vindkraftspark. Vid etablering
av mindre grupper och enstaka verk kan också mindre avstånd accepteras utifrån en analys
av landskapsbildspåverkan. De kumulativa effekterna i landskapet skall alltid beaktas så
att inte den sammanlagda utbyggnaden resulterar i en splittrad landskapsbild med många
verk samtidigt synliga på olika platser i landskapet. Se ytterligare i bifogad landskapsstudie.
Etableringar som innebär att en hel bys samlade utblickar i söderläge blir väsentligt påverkade bör undvikas. Där sådan etablering blir aktuell skall särskild kompensation för intrång i
livsmiljön aktualiseras. Även ersättning till enskilda fastighetsägare kan komma i fråga.
Reklam tillåts ej på vindkraftverk.

Projektets
förutsättningar

Projektet följer dessa riktlinjer, se landskapsanalys och konsekvensbedömning i avsnitt 5.2.

Intrång i vardagslandskapet - Europeiska landskapskonventionen
Riktlinje

I ett långsiktigt perspektiv gäller därför enligt kommunens uppfattning, att större utbyggnader av vindkraft alltid måste kombineras med någon form av kompensationsåtgärd för
berörd bygd, utöver de positiva sysselsättningseffekter som själva utbyggnaden och driften
skapar. Annars kan påverkan på vardagslandskapet och den turistiska resursen upplevas
så påtaglig att kommunen inte är beredd att acceptera en ändrad markanvändning och att
detta i sin tur kan medföra begränsningar av utbyggnadsmöjligheterna.

Projektets
förutsättningar

Projektet följer dessa riktlinjer, se landskapsanalys och konsekvensbedömning i avsnitt 5.2.

Friluftsliv och turism
Riktlinje

Områden av riksintresse för friluftsliv undantas för vindkraftsetablering. Inom områden av
lokalt intresse för friluftsliv och småskalig turism/ näringsverksamhet bedöms påverkan i
varje enskilt fall. Där påtaglig negativ påverkan inträffar för befintliga företag som bedriver
småskalig turistisk verksamhet skall förhandlingar om skadelindrande åtgärder, intrångsersättning och/eller kompensationsåtgärder ske mellan berörd turismföretagare och
vindkraftexploatören.

Projektets
förutsättningar

Projektet följer dessa riktlinjer, se landskapsanalys och konsekvensbedömning i avsnitt 5.7
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Kulturmiljöer och fornlämningar
Riktlinje

Hänsyn skall tas till riksintressen för kulturminnesvården samt lokala värdefulla kulturmiljöer (t.ex. fäbodar) samt fasta fornlämningar enligt kulturminneslagen.

Projektets
förutsättningar

Särskild hänsyn tas till intilliggande kulturmiljöer, exempelvis Granbodåsen, se avsnitt 5.8

Rennäring
Riktlinje

Berörd sameby skall tidigt informeras när kommunen får en förfrågan om bygglov eller
miljöanmälan om vindkraftsutbyggnad.
Stor hänsyn skall tas till rennäringen riksintressen. Vid påverkan på flyttleder skall alternativa flyttleder anges eller annan flyttningsteknik redovisas.
Innebär utbyggnaden av vindkraft att viktiga betesområden påtagligt negativt påverkas
och annat likvärdigt betesområde eller flyttled inte kan redovisas, bör förhandlingar om
skadelindrande åtgärder, intrångsersättning och/eller kompensationsåtgärder ske mellan berörd sameby och exploatören. I skriften ”MKB för renskötsel vid gruvetableringar”,
Jordbruksverket 2005, återfinns metodbeskrivning för MKB-arbetet som även kan tillämpas
för att beskriva vindkraftsutbyggnadens konsekvenser för rennäringen och ge underlag för
ersättningsberäkningar.
Generellt gäller att mark och vattenområden som har betydelse för rennäringen skall så
långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra rennäringens bedrivande.

Projektets
förutsättningar

Samråd har hållits med båda berörda samebyar. Projektområdet ligger inte inom riksintresse för rennäringen, se Figur 10 på sidan 42. Området är idag mycket svårnyttjat för
renbete beroende på närhet till järnvägen i väster och väg E14 till öster, se avsnitt 5.6.

Jordbruk och skogsbruk
Riktlinje

Då inga verk kan komma till utan ägarens medgivande är det helt och hållet upp till respektive markägare att bedöma huruvida marken skall användas för vindenergiproduktion eller
skogsbruk eller både och.

Projektets
förutsättningar

Bolaget har rådighet över ca 97% av marken i projektområdet genom arrendeavtal med
SCA och enskilda markägare. Dialog pågår med ägarna till resterande 3% av marken..

Luftfarten
Riktlinje

Vid planering av mätmast eller vindkraftverk ska kontakt tas med Transportstyrelsens luftfartsavdelning, försvarsmakten och flygfält/flygklubbar som kan beröras. Före uppförandet
ska anmälan ske på särskild blankett. Vindkraftverk får inte uppföras så att flygplatser eller
radiolänkstråk störs eller hindras. Vindkraftverk får inte uppföras med en högre totalhöjd än
150 meter om de högintensiva hinderljusen bedöms bli störande för omgivande bebyggelse.

Projektets
förutsättningar

Bolaget kommer att följa Transporstyrelsens föreskrifter, se avsnitt 5.10. Hinderljusen bedöms inte bli störande för omgivande bebyggelse, se avsnitt 5.2.

Totalförsvaret
Riktlinje

Försvarsmakten skall kontaktas i tidigt skede i plan- och bygglovärenden som rör höga
byggnadsobjekt. Objekt högre än 20 m utanför tätort och högre än 50 m inom tätort remitteras till Försvarsmakten. Information om remissblanketter m.m. finns på www.mil.se

Projektets
förutsättningar

Bolaget har samrått med Försvarsmakten, se bilaga 1.
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Nätanslutning
Riktlinje

Där flera exploatörer samverkar inom samma geografiska område skall samordning av
transformatorstationer och anslutningsledningar till stam- och regionnätet eftersträvas.
Dessa bör också om möjligt lokaliseras i anslutning till redan befintliga högspänningsledningar.

Vid lokalisering av anslutningsledningar skall hänsyn tas till andra intressen (natur, kultur,
landskapsbild, rennäring etc ). Vid anläggning av vindkraftverk skall nya elledningar inom
parkerna förläggas som jordkabel i eller intill vägar för att minimera påverkan på mark och
vatten.
Projektets
förutsättningar

Anslutningen till överliggande nät kommer att samordnas med andra anläggningar i den
mån det är möjligt för att minska miljöpåverkan och reducera kostnaderna för anslutningen.

Vägnät
Riktlinje

Befintliga vägar bör användas i så stor utsträckning som möjligt. Vid nybyggnad av väg skall
hänsyn tas till andra intressen såsom hydrologi, värdefulla natur- och kulturmiljöer, känsliga
våtmarker m.m.
Under tidigare avsnittet ”Mark och vegetation” redovisas riktlinjer för markarbeten som
också omfattar vägnätet.
Exploatörer uppmanas att ta tidig kontakt med Vägverket för diskussioner om transporter,
vägval, bärighet mm under utbyggnaden.

Projektets
förutsättningar

Projektet följer riktlinjerna och bolaget har samrått med Trafikverket avseende transporter
och tillfartsvägar.

Buller
Riktlinje

Naturvårdsverkets riktlinjer innebär att för områden med permanent- eller fritidsbebyggelse
och rörligt friluftsliv där naturupplevelsen är en viktig faktor, får den ekvivalenta ljudnivån
inte överstiga 40 dB(A). Lägre nivå kan vara befogad om ny forskning ger motiv för detta.

Projektets
förutsättningar

Projektet följer riktlinjerna, se avsnitt 5.11.

Skuggor och reflexer
Riktlinje

Den faktiska skuggeffekten får vara högst 8 timmar/kalenderår eller max 30 min/dag.

Projektets
förutsättningar

Projektet följer riktlinjerna, se avsnitt 5.12.

Säkerhet
Riktlinje

Då utbyggnadsområdens i huvudsak ligger i områden med få besökare och ej i områden
med frekvent förekommande friluftsliv, bedöms säkerhetsfrågorna inte utgöra något större
problem.
Vid etablering i anslutning till allmän väg bör ett skyddsavstånd på minst vindkraftverkets
totalhöjd, dock minst 50 meter tillämpas. Ingen reklam på vindkraftverk medges. Skyltar
bör sättas upp kring verken som informerar om säkerhetsavstånd och särskilda riskzoner.

Projektets
förutsättningar

Projektet kommer att följa riktlinjerna, se avsnitt 5.15.
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Telekommunikationer
Riktlinje

Exploatörer uppmanas att tidigt ta kontakt med berörda ägare av trådlösa telekommunikationsnät.

Projektets
förutsättningar

Sådan kontakt har tagits, se bilaga 1,.

Lokal nytta
Riktlinje

Vid utbyggnader av större vindkraftparker skall kommunmedborgare/ närboende ges möjlighet till delägande.
Exploatören skall sträva efter att skapa maximal lokal sysselsättning i både byggfas och
driftfas.

Projektets
förutsättningar

Projektet följer riktlinjerna, se avsnitt 5.19 Frågan om delägande hanteras utanför denna
tillståndsprövning.

Kompensation för skada
Riktlinje

Skada ska alltid ersättas under vindkraftverkens livstid. Exploatören förutsätts även kompensera berörd bygd.

Projektets
förutsättningar

Kompensationfrågan hanteras utanför denna tillståndsprövning.

Avveckling
Riktlinje

Vindkraftverken skall demonteras och fraktas bort. Tornfoten skall avlägsnas. Om delar av
betongfundament blir kvar skall det täckas med ursprungligt material så att omgivande
vegetation kan återta området. Detta skall infogas som villkor i bygglov och anmälan/tillstånd enligt miljöbalken.

Projektets
förutsättningar

Projektet följer riktlinjerna, se avsnitt 5.16
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3 Teknisk beskrivning
3.1 Placering av vindkraftverken

3

Den beskrivning av verksamheten som görs i MKB-dokumentet grundar sig på bolagets beslut att an-

söka om fri rörlighet inom projektområdet. Det innebär att bolaget inte presenterar en fast placering av
vägar och vindkraftverk utan en maxexempellayout som kan komma att förändras under samrådsprocessen och som ett resultat av genomförda inventeringar och utredningar.

Arbetet med att optimera placeringen av vindkraftverken pågår således under hela projektet. På så sätt
ökar möjligheterna att även sent framkommen information kan inarbetas i projekteringen och därmed
resultera i att vindkraftanläggningen byggs med en optimal avvägning mellan nyttjande av vindenergin
och hänsyn till andra intressen i området.
Maxexempellayouten som beskrivs här visar på förutsättningarna för att uppföra en vindkraftanläggning inom projektområdet med hänsyn till de värden som finns där.
Vindkraftverkens placeringar inom projektområdet enligt maxexempellayouten redovisas i Figur 4 på
sidan 28. Placeringen av de enskilda vindkraftverken har optimerats utifrån en avvägning mellan
största möjliga utnyttjande av vindenergin, tekniskt möjliga placeringar av vindkraftverken och begränsning av påverkan på känsliga områden. Placeringen följer också vedertagna regler avseende minimiavstånd mellan vindkraftverken samt säkerställande att avståndet till bostäder är tillräckligt för att inte
överskrida riktlinjer för högsta tillåtna ljudnivå. Om vindkraftverk placeras för nära varandra finns risk för
att optimal effekt inte uppnås.
De förändringar som kan komma att bli aktuella vad gäller placering och utförande av vindkraftverk och
vägar samt slutligt val av vindkraftverk regleras av de åtaganden som Fasikan Vindkraft förbinder sig till,
bl.a. vad gäller buller- och skuggutbredning samt naturvärden. Åtagandena beskrivs under respektive
delavsnitt i kapitel 5 och är en förutsättning för konsekvensbedömningen.
Även de fotomontage och utredningar för buller, skuggor och synbarhet som genomförts är baserade
på maxexempellayouten.
Utöver områden som utgår till följd av riktlinjer för buller- och skuggnivåer, har topografiskt ogynnsamma områden och särskilt värdefulla eller känsliga natur- och kulturmiljöer undvikits vid placering av
vindkraftverken. Sådana restriktionsområden för placeringen av vindkraftanläggningen är redovisade i
bilaga 4.
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Projektområde Fasikan

Ev. förstärkning av befintlig väg

Vindkraftverk maxexempellayout

Ny väg

Möjlig genomfartsväg

0

Ü
1

2 km

Figur 4 Fasikan Vindkrafts projektområde är beläget på ett höjdparti på gränsen mellan Bräcke och Ånge kommuner, i Jämtlands
respektive Västernorrlands län. Inom projektområdet planeras 35 vindkraftverk.
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3.2 Vindkraftverken

3

Typexempel på utformningen av vindkraftverken redovisas i bilaga 5. Vindkraftverkens totalhöjd ska

vara högst 240 m när något av rotorbladen pekar rakt upp. Eftersom kostnaden för ett vindkraftverk
ökar i takt med ökad konstruktionshöjd och el-energiproduktionen ökar ju högre ett vindkraftverk är,
kommer dessa två intressen att balanseras för att nå en optimal utformning av anläggningen.

Rotor och maskinhus monteras på ett koniskt torn av stål eller eventuellt en kombination av stål och

betong. Vindkraftverken kommer att vara antireflexbehandlade och målade i en diskret, troligen ljusgrå,
färg. Utformningen blir enhetlig, utan logotyper eller reklam på vindkraftverkens torn.

Transformatorerna kommer antingen att placeras inne i eller utomhus nedanför vart och ett av vindkraftverken. Vindkraftverken kommer att förses med hinderbelysning.
De beräkningar för anläggningen som utförts för maxexempellayouten för Fasikan vindkraftanläggning är baserade på vindkraftverket Nordex N131 med en navhöjd 174,5 m och rotordiameter 131 m, dvs.
totalhöjden 240 meter.

3.3 Beräknad produktion
Maxexempellayouten för Fasikan vindkraftanläggning består av 35 vindkraftverk. Effekten per vindkraftverk och årlig energiproduktion beror på vilken typ av vindkraftverk som slutligen kommer att byggas
och hur höga de kommer att bli. Baserat på en installerad effekt av 3 MW per vindkraftverk och vindkraftverket Nordex N131 med navhöjd 144 m och rotordiameter 131 m beräknas den förväntade årliga
energiproduktionen till ca 425 GWh (miljoner kWh). Detta kan jämföras med den totala elanvändningen i Ånge och Bräcke kommuner, som var ca 800 GWh år 2013 enligt SCB.

3.4 Hindermarkering
Vindkraftanläggningen kommer att hindermarkeras i enlighet med gällande föreskrifter utfärdade av
Transportstyrelsen vid tiden för uppförandet. För närvarande gäller TSFS 2010:155 med införda ändringar genom TSFS 2013:9. Enligt dessa ska vindkraftverk med en totalhöjd över 150 m markeras enligt
följande på sin högsta fasta punkt, d.v.s. på tornets topp: De vindkraftverk som utgör anläggningens
yttre gräns ska vara markerade med högintensivt, vitt, blinkande ljus. Det gäller således inte alla vindkraftverk som står i ytterkant utan endast de som bildar anläggningens tänkta yttre gräns. Vindkraftverken innanför dessa ska vara markerade med lågintensivt, rött, fast ljus. Detta illustreras för maxexempellayouten i Figur 16 på sidan 56.

3.5 Fundament
De två vanligaste typerna av fundament för vindkraftverk är bergsförankrade fundament och gravitationsfundament. Den fortsatta projekteringen kommer att utvisa vilken typ av fundament som kommer
att förordas för respektive vindkraftverk vid Fasikan. Valet grundas bl.a. på resultaten av kommande
geotekniska undersökningar där man i detalj undersöker vilken typ av fundament som lämpar sig bäst
för respektive vindkraftverk.
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Vid kommande byggsamråd med kommunen
kommer förslag till typ av fundament för respektive vindkraftverk att presenteras.
Ett bergsförankrat fundament gjuts direkt
på berget och förankras med bergbultar. Vid
större jorddjup nyttjas vanligen gravitationsfundament där, såsom namnet anger, fundamentet i sig utgör motvikten till de krafter som
vindkraftverket utsätts för. Någon ytterligare
förankring krävs då inte.
Ett gravitationsfundament består av en
betydligt större mängd betong än ett bergsförankrat fundament. Bilaga 6 visar ett exempel
på gravitationsfundament och bergsförankrat
fundament för vindkraftverk. Schaktmassor

Figur 5 Gjutning av fundament. En betongbil dockar till en
pumpbil. Pumpbilen pumpar sedan upp betongen i sin kranarm
(syns till vänster i bilden), så att den kan spridas i fundamentet.

som alstras i samband med schaktning för fundament kommer att användas vid byggnation av vägar
och som grundläggning för vindkraftverkens anläggningsytor så långt det är praktiskt möjligt. Gjutningen av betongfundament kräver en tillgång till en betongstation, som av ekonomiska skäl och miljöskäl
bör ligga så nära projektområdet som möjligt. Det finns även möjlighet att använda mobila betongstationer.

3.6 Färdigställandearbeten
När fundament och el-anslutningar är färdigställda reses vindkraftverken. Detta sker med hjälp av en
större mobilkran och mindre hjälpkranar. Tornen lyfts på plats i sektioner och bultas ihop med fundamentet. Därefter monteras maskinhus och rotorblad. Efter genomförd slutbesiktning kan vindkraftverket kopplas till elnätet och tas i drift.

3.7 Kringanläggningar
Den röjda ytan vid varje vindkraftverk bedöms
uppgå till ca 0,5 ha. Inom denna yta kom-

Anläggningsarbeten

mer 0,25 ha att bli hårdgjord yta med plats

Med anläggningsarbeten avses i detta dokument (inkl föreslagna skyddsåtgärder i kap
5 och 6) arbeten som sker vid byggnation av
vindkraftparken, dvs. avverkning eller anläggning av vägar, elnät eller vindkraftverk. Det
omfattar således arbeten i byggskedet men inte
arbeten för drift och underhåll.

för vindkraftverkets fundament samt grusade
uppställningsplatser för kran och hjälpkran.
Av den röjda ytan är ca 0,2 ha tillfällig. Bilaga
7 visar skisser på utformningen av uppställningsplatserna.
Vindkraftanläggningen kommer även att
innefatta en service- och driftbyggnad. Bygg-
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naden kan komma att användas till service och underhåll, som kopplingsstation för nätanslutningen,
personalbyggnad och liknande. Vid servicebyggnaden tillkommer en permanent yta för uppställning
av fordon. Byggnaden kommer att uppföras enligt gällande föreskrifter. Maximalt ytbehov för dessa
anläggningar beräknas till 0,5 ha.

Under byggtiden behövs även tillfälliga uppställningsplatser för byggbaracker, fordon och liknande.

Ytorna kommer att vara högst 1 ha stora. Se även rubriken Totalt markanspråk, längre fram i detta avsnitt.

3.8 Vägsystem
3.8.1 Befintliga vägar
Befintliga vägar inom området nyttjas, men behöver breddas och förstärkas. Sammanlagd sträcka befintlig väg som kommer att användas inom projektområdet är ca 9,0 km, baserat på bolagets exempellayout med 35 vindkraftverk. Preliminärt beräknas totalt ca 19 km av befintliga vägar behöva uppgraderas (varav 10 km utanför projektområdet). Generellt sett är det nuvarande vägnätet av god standard,
men vissa åtgärder kommer att erfordras. Åtgärderna innebär förändringar av kurvradier, lutningar och
vägbredd samt förstärkning i syfte att uppnå de geometriska standardkrav som ställs på vägsystemet.

3.8.2 Nya vägar
Vid sidan om de befintliga vägarna kommer nya vägstråk, med tillfartsvägar fram till vart och ett av
vindkraftverken, att behöva anläggas inom projektområdet. Pöyry Sweden AB har tagit fram ett förslag
till vägdragning inom området som framgår av Figur 4 på sidan 28. Sammanlagd sträcka planerad
ny väg inom projektområdet är ca 15,4 km.
De nya vägarnas utformning kommer att variera beroende på markförhållanden och topografiska
förhållanden. På ritningarna i bilaga 8 redovisas utformningen av vägar samt olika typsektioner för planerade vägar inom området. Det kan bli aktuellt med viss sprängning för anläggningen av både vägsystem och kabelförläggning. Den kommande projekteringen kommer att utvisa i vilken omfattning och var
detta behöver ske. Vägarna kommer att förläggas inom en ca 20 m bred korridor fri från träd. Korridoren
behöver vara så pass bred för att få plats med snöröjning och att tillfälligt lägga upp det ytskikt som
schaktas av och som sedan ska användas till bl.a. släntning. I anslutning till eventuella tvära kurvor
kommer korridorbredden att vara större vilket innebär en bredare zon som är fri från träd.
För att minska transporterna och deras miljöpåverkan är det önskvärt med en sammanlänkande genomfartsväg genom vindkraftanläggningen. I Figur 4 på sidan 28 redovisas en möjlig genomfartsväg
i den södra delen av området. Denna väg utgörs till huvuddel av befintlig skogsväg. Denna genomfartsväg kräver dock en passage (mindre bro eller trumma) över Markbäcken, exempelvis på den plats där
timret transporterats ut från den avverkning som nyligen skett söder om bäcken.
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3.8.3 Tillfartsväg
Två exempel på tillfartsvägar redovisas från E14. en från söder och en från norr, med en sammanlagd
vägsträcka på ca 10 km räknat fram till projektområdet. Den södra tillfartsvägen via Lombäckens motocrossbana är ca 7,2 km lång och den norra, via Åsen, är ca 2,8 km. De båda tillfartsvägarna redovisas i
figur 2 i bilaga 25.
Delarna till vindkraftverken antas levereras till Sundsvalls hamn. Därifrån kommer de att transporteras
med trailer ca 110 km till den planerade vindkraftanläggningen via väg E14 och sedan in via någon av de
befintliga vägarna in i området.

3.9 Elnät och nätanslutning
3.9.1 Internt elnät
Det interna uppsamlingsnätet inom projektområdet planeras att ägas och drivas av vindkraftbolaget.
Detaljutformningen av det interna uppsamlingsnätet är ännu inte klar men nätet kommer huvudsakligen byggas som ett markförlagt jordkabelnät med spänningsnivå 20 – 36 kV vilket följer vägnätet
inom projektområdet, se ritning respektive karta i Figur 4 på sidan 28. Inom projektområdet kommer
det också att byggas en till två transformatorstationer till vilka det interna uppsamlingsnätet och den
utifrån kommande anslutningsledningen ansluter. Denna anslutande ledning kommer sannolikt ha en
spänningsnivå i området 130 – 170 kV. Det kan bli aktuellt med viss sprängning för både kabelförläggning, transformatorstationer och vägsystem. Den kommande detaljprojekteringen kommer att utvisa i
vilken omfattning och var detta behöver ske.

3.9.2 Anslutning överliggande nät
Energimarknadsinspektionen kommer att pröva koncession för nytt elnät enligt ellagen. Ansökan om
linjekoncession ska alltså inte prövas av Länsstyrelsen i det tillståndsärende som denna MKB är knuten
till.
E.On Elnät AB äger regionnätet i området och har anslutningsförfrågningar av projekt i regionen på över
1000 MW i vilket projekt Fasikan är inräknat. E.On elnät har dock inte möjlighet att ta emot effekten
i befintligt regionnät utan anslutningen kommer att behöva ske mot stamnätet som ägs av Svenska
Kraftnät (SvK) via nytt regionnät som kommer att byggas och drivas av E.On Elnät. SvK utreder just nu
möjliga anslutningspunkter. Den anslutningspunkt (och ledningssträckning) som redovisas i bilaga 9 är
högst preliminär då nätutredningen ännu inte är klar.
Anslutande regionnät kommer huvudsakligen att byggas som luftledning med en spänning på 130
-170 kV och dras i största möjliga omfattning parallellt med befintliga ledningsgator för att minska
intrång, förluster och kostnader. Samordning eftersträvas med kringliggande projekt exempelvis projekt
Bröcklingeberget som är beläget ca 1 mil norr om Fasikan och ingår i samma anslutningsförfrågan.
Ledningsdragningen och elnätsanslutningen kommer att redovisas närmare i samband med den särskilda prövning som krävs enligt ellagen.

2015-06-29
32

3.10 Bygg- och drifttid
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Kraftö planerar att uppföra Fasikan vindkraftanläggning med start under 2017. Byggtiden uppskattas till
1 - 2 år. Under byggtiden kommer det att krävas transporter för följande ändamål:
•• Material för vägar
•• Material för fundament
•• Konstruktionsmaskiner
•• Kranar
•• Vindkraftverk med tillhörande utrustning
•• Material för servicebyggnader
•• Persontransporter
Under drifttiden blir transportbehovet litet, med endast lättare transporter framför allt för servicetekniker. Normala serviceintervall varierar mellan 6 och 12 månader. Vid större service krävs kran och lastbil.

3.11 Avveckling och återställning
Eftersom efterbehandling av anläggningen är en viktig del av prövningen finns det skäl att jämföra miljöpåverkan av att lämna kvar eller avlägsna fundament och elkablar.
Vid en framtida avveckling av vindkraftanläggningen kommer material att återvinnas i den mån det
går och inom ekonomiskt rimliga gränser. Vindkraftverken kommer att nedmonteras och bortforslas.
Fundamenten tas bort till 30 cm djup och täcks med ett jordlager. Elkablar som framledes inte kommer
att brukas eller nyttjas klipps av på ca 30 cm djup och lämnas kvar. Anläggningsytorna återvegeteras i
samförstånd med markägaren.
Jämförelse mellan att lämna kvar och avlägsna fundament och elkablar
Den mark som fundamenten tar i anspråk har tidigare varit skogsmark. Om de lämnas kvar ska de
tas bort till 30 cm djup och täckas av ett lager jord. Jorden måste sannolikt transporteras från en täkt.
Platsen där fundamenten tidigare stått kommer att återvegeteras. Om fundamenten ska avlägsnas
helt måste de sprängas sönder för att kunna grävas upp och transporteras bort. Då fundamentmaterialet inte kan återvinnas måste det deponeras och alltså ta mark i anspråk. Vidare lämnar fundamenten
stora hål efter sig som måste fyllas igen med material från täkt. Mer material kommer att behövas för
att fylla igen hålen efter fundamenten än för att täcka över dem. Platsen där fundamenten tidigare
stått kommer att revegeteras. Med dagens kunskap är det miljömässigt bättre att lämna kvar basen på
fundamenten än att avlägsna dem.
Elkablarna inom projektområdet kommer i huvudsak att vara förlagda längs väg i yttre dikeskant. Vid
avveckling av anläggningen finns möjlighet att antingen ta upp kablarna eller att låta dem vara kvar
i marken. Ifall kablarna tas upp och metallen i de uppgrävda elkablarna återvinns minskas de miljökonsekvenser som nybrytningen av samma mängd metall hade orsakat. Om elkablarna tas upp sker
däremot också en störning i form av markpåverkan, samt från de anläggningsarbeten och transporter
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som arbetet kräver. Om elledningarna lämnas
kvar uteblir denna störning helt. Den preliminära bedömningen utifrån dagens kunskap är

Tabell 3. Redovisning av beräkning av vindkraftanläggningens totala markanspråk (avverkade ytor, vägar och
anläggningsytor) i förhållande till hela projektområdets
areal. Från bilaga 25.

att den samlade miljöpåverkan blir lägst av att

Typ av yta

låta kablarna ligga kvar i marken.

Areal,
ha

Avverkning för vindkraftverksplats (fundament) och kran/uppställningsplats (35
st à 0,5 ha varav 0,2 ha tillfällig yta).

17,5

Breddning av skoggata (kurvrätning,
trädfria zoner i kurvor etc.) längs med befintliga vägar inom projektområdet (längd
9,0 km och breddning 10 m).

9,0

Breddning av skoggata längs med befintliga vägar för tillfartsväg från norr (längd
2,8 km och breddning 6 m).

1,7

Breddning av skoggata längs med befintliga vägar för tillfartsväg från söder
(längd 7,2 km och breddning 6 m).

4,3

Nytt vägsystem inom projektområdet (längd 15,4 km med i genomsnitt 20
m bredd på skogsgatan).

32,2

Möjlig genomfartsväg inom projektområdet (längd 1,4 km med genomsnittlig
bredd på skogsgatan 20 m).

1,4

Servicebyggnader, 0,2-0,5 ha, inkl transformatiorstation. ställberk, kontrollrum,
pentry samt parkering..

0,5

Röjd och hårdgjord yta för lagring av material, maskiner och arbetsbodar.

1,0

grus- och eller bergtäkter eller så kan det bli
aktuellt att etablera någon eller några nya

Totalt markanspråk

3.12 Totalt markanspråk
Vindkraftanläggningens hela markanspråk i
form av avverkade ytor för vägar, uppställningsytor etc. beräknas till 67,6 ha, se Tabell
3. Av dessa beräknas 60,6 ha vara permanent markansspråk och övriga 7,0 ha tillfälligt
markanspråk. Inom projektområdet tas 4,2 %
av ytan i anspråk permanent och ytterligare
0,5 % tillfälligt.

3.13 Följdverksamheter
Vid sidan om själva vindkraftanläggningen och
de anslutande vägarna kommer projektet att
medföra en del följdverksamheter som kommer att ha en miljöpåverkan.
Det är idag inte bestämt hur försörjningen av
massor kommer att se ut men antingen kan
den ordnas genom nyttjande av befintliga

täkter. Ansökan om tillstånd för dessa lämnas

67,6

Ytanvändning i projektområdet

i sådana fall in separat.

Permanent markanspråk

54,6

kommer att genereras under anläggningsske-

Temporärt markanspråk

7,0

det. I den ingår bland annat de betongleveran-

Totalt markanspråk

61,6

En annan följdverksamhet är den trafik som

ser som kommer att behövas inför gjutningen
av fundament. Ingen trafik kommer att gå
genom de närliggande byarna.

Projektområdets totala areal

1304,2

Andel av projektområdet som berörs av
maximalt markanspråk

4,7 %

Andel av projektområdet som berörs av
permanent markanspråk

4,2 %
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3.14 Arbetstillfällen
Projektering och anläggningsfas
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I samband med uppförandet av Mörttjärnbergets vindkraftpark om 37 verk i Bräcke kommun har en
studie gällande skapade arbetstillfällen genomförts (Nätverket för Vindbruk, 2014). Utifrån denna

studie har ett verktyg skapats som kan beräkna antalet arbetstillfällen som en vindkraftpark kan ge

upphov till. Prognosverktyget baseras på en undersökning av samtliga aktörer och samtliga genomförda arbetsmoment som krävts vid byggnationen av vindkraftparken. För att beräkna arbetstillfällen för

vindkraftparker av en annan storlek än Mörttjärnberget har antagandet gjorts att vissa arbetsmoment
ökar linjärt med ökande antal vindkraftverk, medan andra arbetsmoment inte genererar fler arbetstillfällen beroende på parkens storlek.

Tabell 4. Beräkning av antal årsarbeten för den planerade vindkraftanläggningen vid Fasikan baserat på Strömsund
kommuns studie för uppförandet av Mörttjärnbergets vindkraftanläggning med 37 vindkraftverk. Beräkningsmodellen är
upprättad av Christer Andersson, Strömsunds kommun.
Arbetsmoment

Antal verk

Årsarbeten

Vindkrafttekniker

35

113

Övrig personal drift

35

91

Förprojektering

35

7

Projektering

35

15

Avverkning

35

2

Service byggnad

35

6

Mark arbeten

35

38

El opto

35

7

Kraftledning

35

6

Torn & Turbin

35

89

Transport

35

20

Site Facility

35

8

Boende service

35

11

Totalt

35

413

Multiplikatoreffekt

35

103

Totalt inklusive multiplikator

35

517

Totalt antal årsanställningar

646
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Kommentar
Räknat på 20 år

Normalt skogsland i Norrland, 3 mil väg.

Gäller 11 km kraftledning

Kringeffekter som ger andra arbeten enl praxis

Inklusive ledigheter, fortbildning, semester,
sjukdom mm
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Detta prognosverktyg har använts för att beräkna antal årsarbeten för den planerade vindkraftanläggningen vid Fasikan med maximalt 35 vindkraftverk. Förutsättningarna anses vara likvärdiga då projekt
Fasikan är lokaliserat i ett liknande område endast 20 km väster om Mörttjärnberget.
Resultatet baserat på maxexempellayouten för Fasikan med 35 vindkraftverk blir ca 646 årsarbeten
inkl. multiplikatoreffekt (samhällstjänster som mat etc.) under anläggningens livstid fördelade enligt
Tabell 4 på sidan 35
Driftfas
För Mörttjärnberget är bedömningen att det på årsbasis krävs 12,5 heltidstjänster för löpande service,
drift och underhåll av vindkraftverken, service för skötsel av vindkraftparken, byggnader, underhåll av
vägnät och elnät samt multiplikatoreffekt (Strömsunds kommun, 2014). Detta innebär 0,34 underhållstjänster per vindkraftverk. Av dessa är 8 lokalt heltidsanställda, exkl. multiplikatoreffekt. Detta ska
ses som en fingervisning för de arbetstillfällen som den planerade vindkraftanläggningen kan komma
att medföra.

3.15 Förändring av vindkraftanläggningens utformning
Sedan Fasikan Vindkraft påbörjade undersökningar och samråd inför en etablering av vindkraft vid
Fasikan har en mängd kunskap samlats in om området och dess omgivningar. Det har bl.a. inneburit att
projektområdets areal har minskat, att antalet vindkraftverk reducerats och att vindkraftanläggningen
fått en förändrad utformning.
I bilaga 10 redovisas en jämförelse mellan utredningsområdet för vindkraft 2014-03-12 (användes som
utgångspunkt för underlagsrapporterna i bilaga 12-15), utredningsområdet för vindkraft som låg till
grund för samrådet (och bilagorna 11 och 16-19) och det projektområde som ligger till grund för ansökan.
Projektområdet med den maxexempellayout som redovisas här utgörs av ett mindre område med
färre antal vindkraftverk än vad som legat till grund för samrådet. Förändringarna beror nästan uteslutande på information som har framkommit i samband med de inventeringar och utredningar som
genomförts. Informationen har legat till grund för åtaganden från bolaget om att inte anlägga vägar
och vindkraftverk med tillhörande infrastruktur inom vissa utpekade områden. Dessa områden hyser
mycket höga eller höga naturvärden och utgör hänsyns- och stoppområden till följd av fågelförekomst.
Bolagets åtaganden redovisas i detalj under respektive tema i kapitel 6.
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4 Landskapsanalys och
samhällsförutsättningar
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Inför tillståndsprövningen är det av betydelse att de natur- och landskapsmässiga värden som
finns dokumenterade i projektområdet relateras till vad som finns i omgivande landskap eller

region. Här redovisas de övergripande förhållandena gällande Natura 2000 och annan skyddad
natur samt skyddade kultur- och friluftsmiljöer i det omgivande landskapet. Vidare redovisar
kapitlet de samhälleliga förutsättningar som präglar området kring den planerade vindkraftanläggningen, d.v.s. befolkning, arbetsmarknad, näringsliv och service.

Med landskapets värden avses de samlade värdena av naturmiljöer, kulturmiljöer, landskapets historiska dimension, friluftslivets intresseområden samt landskapsbilden. Eftersom dessa värden ofta sammanfaller finns det skäl att redovisa dem gemensamt.

4.1 Analys av det omgivande landskapet
Landskapsanalysen avser i första hand ett område med ca en mils radie kring projektområdet och ska
ses som en introduktion till, och en referens vid, beskrivningen av själva projektområdets förutsättningar. I detta avsnitt beskrivs naturliga såväl som kulturella processer som format landskapet kring
Fasikan, d.v.s. topografi, naturgeografiska förhållanden, jordarter/berggrund samt markanvändning.

4.1.1 Landskapsbild
Landskapet kring Fasikan präglas idag huvudsakligen av två aspekter. Det ena är topografin. Medan
markanvändning och struktur är ganska likartad i området så varierar topografin desto mer. Området
kan föras till landskapstypen ”bergkullsterräng” och det är i kontrasten mellan de skogsklädda bergen
och dalarna med sjöar, våtmarker och här och var lite jordbruksmark som de stora landskapsrummen
bildas. Oftast är övergångarna böljande, men på sina håll finns mer dramatiska inslag med branta
bergväggar och lite högre toppar. Den andra aspekten som sätter sin prägel på området är den mänskliga aktiviteten. Trots att området är glest befolkat och saknar välbesökta turistmål, fritidsanläggningar
eller liknande så är landskapet ändå starkt präglat av människans nyttjande av landskapets resurser,
med omväxlande intensitet. Påtagliga exempel på intensivt nyttjade landskapspartier är väg E14 som
går parallellt med en högspänningsledning, med tillhörande ledningsgata, öster om projektområdet
samt järnvägssträckan mellan Ånge och Bräcke som löper väster om området. Mer avgörande för
landskapsbilden i stort är dock skogsbruket som tillika är intensivt, men som verkar i en helt annan
takt. När landskapet betraktas från längre avstånd är det framförallt genom kalhyggena som skogsbruket gör sig påmint. De kala fläckarna längs bergssidorna och på bergens toppar drar blicken till sig
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och bildar avbrott i den heltäckningsmatta som skogen annars utgör. På närmre håll blir det tydligt
genom skogsavsnittens likåldrighet och likformighet. Det är ett landskap där förändringar ständigt sker
genom det aktiva skogsbruket, en yta går från kalhygge, via ungskog, till avverkningsmogen skog, men
förändringen sker i ganska långsam takt, förmodligen tillräckligt långsamt för att landskapet av många
ska uppfattas som tämligen stabilt. Skogstäcket gör landskapet okomplext, det är lätt att förstå och ta
till sig, och från de flesta platser kring Fasikan uppfattar man inte landskapet mer än inom de närmsta
metrarna eftersom skogen döljer eventuell variation väl. Tack vare höjdskillnaderna finns dock platser
med utblick, platser varifrån den topografiska variationen blir tydlig och varifrån sjöar, kalhyggen och
infrastruktur blir synliga på åtskilliga kilometers håll. De myrar och våtmarker som finns i skogslandskapet är dock svåra att förnimma på längre avstånd.
Själva höjdområdet där vindkraftanläggningen planeras är väl avgränsat i terrängen åt söder och desto
tydligare åt öster där det sluttar brant ner mot den smala dalgången mellan Fasikan och Ensillreåsen
där väg E14 löper. I övriga riktningar sluttar Fasikan mindre dramatiskt. Landskapets dominerande
riktning ges av just dalgångarnas sträckning från nordväst mot sydost, från Bräcke ner mot Ånge, och
förstärks av att det förlagts viktiga kommunikationsstråk här.
Insprängt i den av människan så starkt präglade miljön finns områden som undantagits, som samhället beslutat att skydda och bevara för eftervärlden. Inom tio kilometer från projektområdet finns flera
naturreservat. Där är de höga naturvärdena ofta till största delen förknippade med den kalkrika moränen och tillgången på mineralrikt grundvatten. Rikkärr, kalkbarrskogar och vattendrag med högt, stabilt
pH-värde samt klart vatten är typiska miljöer i trakten som hyser höga naturvärden med arter som olika
orkidéer, kalkkrävande marksvampar och flodpärlmussla.

Figur 6 I stora delar av projektområdet bedrivs aktivt skogsbruk. Utsikt från hygge i södra delen av Fasikan
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Merparten av området kring Fasikan, utom de djupaste dalarna söder om området, ligger över högsta

kustlinjen vilket innebär att osorterade jordar, morän, dominerar. Torvmarker finns dock i anslutning till

våtmarkerna och berget går i dagen i form av klippor utmed de brantare delarna av områdets sluttningar. Den topografiska variationen är som tidigare nämnts påtaglig. Höjden över havet varierar från

ca 160 m i de djupaste dalgångarna, till 563 m vid Hemsjöåsarna nordost om projektområdet. Själva
projektområdet utgörs av en höjdplatå som är relativt flack och där de högsta topparna ligger på
ca 500-535 m ö h.

Norden har indelats i olika naturgeografiska regioner enligt Naturgeografisk regionindelning av Norden (Nordiska ministerrådet, 1994) Området kring Fasikan förs till den naturgeografiska regionen 30b,
”Norrlands vågiga bergkullterräng med mellanboreala skogsområden”. Regionen karaktäriseras av
skogsbygd, främst moss- och risrika barrskogar, med stort inslag av sjöar. Morän är den dominerande
jordarten och skogsproduktionen är god. I delar av regionen är det flackt och gott om myrar, medan
andra - likt området kring Fasikan - är mer kuperat.

Figur 7 Fasikans Nordöstra sida.
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4.1.3 Markanvändning förr och nu
Landskapet kring Fasikan är glesbefolkat och det har troligen aldrig varit en central plats utan snarare
utgjort ett gränsland. Själva Fasikan utgör en av de högre och brantare höjderna i omgivningen och
området har därmed inte så goda strategiska förutsättningar för att ha använts för boplatser i äldre tid.
Generellt i denna trakt, liksom i många andra, gäller att bosättningar och sedermera jordbruk främst
knutits till dalgångarna med bördigare jordar, närheten till vatten osv. Det har inte hittats lämningar
som antyder att projektområdet varit särskilt betydelsefullt under någon period efter istiden. Efter
istiden har människor livnärt sig på jakt och fiske i södra Norrlands skogsland, och säkerligen har det
bedrivits jakt även uppe på Fasikan, men spår efter fångstgropar eller andra anläggningar är knutna till
dalgångarna i dess omgivning. Närmre vår tid när jordbruket blev mer etablerat användes troligen Fasikans myrar för slåtter och skogarna för bete och virkesuttag, om än i liten omfattning. Fäbodbruket som
är så karaktäristiskt för denna del av Sverige har dock satt sina spår även kring Fasikan, och strax söder
om projektområdet finns Granbodåsens naturreservat som utgör en relativt välbevarad fäbodmiljö.
Inga spår efter bergbruk, träkolning eller andra tidiga industriella verksamheter har påträffats inom området och troligen har sådant förekommit i mycket liten utsträckning, eller inte alls.
Överlag är det ont om synliga spår som vittnar om äldre tiders markanvändning inom projektområdet. Lite är känt om samernas användning av området historiskt och inga lämningar efter äldre tiders
bebyggelse eller markanvändning är påträffade. I omgivningen, främst i de lägre liggande dalgångarna,
finns dock många exempel på spår efter äldre tiders jakt, jordbruk och kommunikationsstråk vilket ger

Figur 8 Mittbanan går västerr om projektområdet. Bild från Bensjö.
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landskapet läsbarhet, d.v.s. ger oss en chans att utläsa vilka processer som ligger bakom landskapets
nutida utseende och användning.

Idag pågår ett aktivt skogsbruk i projektområdet och det är troligen sällan besökt av människor utöver
de som brukar skogen samt jägare och bärplockare under deras säsonger. Inga fritidsanläggningar,

skidspår eller dylikt som attraherar besökare finns inom området och dess dragningskraft på turister
torde vara mycket låg. Landskapet närmast
Fasikan har flera ”användare”, men den absoluta majoriteten utgörs av personer som färdas
endera längs väg E14 eller längs tågrälsen mellan
Ånge och Bräcke.
I projektområdet finns endast en byggnad, strax
SO om Stormyran, där markägaren har arrenderat ut fastigheten till vindkraftföretaget. Byggnad
är registrerad som komplementbyggnad och
fastigheten Ånge Granboda 1:7 är registrerad
som lantbruksenhet, obebyggd (110). Byggnaden

Figur 9 Sydost om Stormyran finns en komplementbyggnad,
som tidigare använts som jaktkoja.

har inte använts på minst 10 år och innan dess
användes byggnaden som jaktstuga.

4.2 Omgivande områden av riksintresse
Projektområdet för vindkraft sammanfaller med ett riksintresse för naturvård vilket innefattar den södra
delen av projektområdet.
I omgivningarna inom ca 10 km radie från projektområdet finns nio naturreservat. Det finns även totalt
fem olika typer av riksintressen;
•• riksintresse för väg,
•• riksintresse för järnväg,
•• riksintresse för kultur,
•• riksintresse för naturvård samt
•• riksintresse för rennäring.
Områden av riksintresse och naturreservat inom 10 km från projektområdet redovisas i Tabell 5 på
sidan 43. ID hänvisar till markering på karta i Figur 10 på sidan 42
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Figur 10 Karta över riksintressen och övriga skyddade områden av nationellt naturvärde i projektområdets omgivningar.
Numreringen hänvisar till ID i tTabell 5 på sidan 43.
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Tabell 5. Områden av riksintresse eller av annat nationellt naturvärde inom 10 km från projektområdet. ID hänvisar till
numrering i kartan i Figur 10 på sidan 42..
ID

Namn

Skydd

Bevarandevärde

Avstånd (km)

1

Väg E14

Riksintresse för
väg

Viktig infrastruktur.

1

2

Järnväg ÅngeBräcke

Riksintresse för
järnväg

Viktig infrastruktur.

2

3

Område nordväst
och nordost om
Ånge

Riksintresse för
Rennäring

Särkilt viktigt område för renskötseln.

1-8

4

Ljungans dalgång

Riksintresse för
kulturmiljövård

I området förekommer rösen från brons- och
järnåldern, samt en gravhög från järnåldern.
Inom området förekommer även lämningar
från flottningsepoken från 1700-talet fram
till 1968.

9,5

5

Norra Borgsjös
rikområde

Riksintresse för
naturvård

Kalkrikt område med ett stort antal rikkärr
och extremrikkärr innehållande ett flertal
ovanliga växter. Kombinationen sumpskog
och kalkkärr bidrar till det mycket höga
värdet. Området är mångformigt och synnerligen artrikt.

0

6

Helvetebrännan
med VattenånDysjöån

Natura 2000
(SE0710155)

Starkt kuperat område, bitvis mycket blockigt, med förekomst av naturtyperna Västlig
taiga och Aapamyrar. Området är tydligt
påverkad av återkommande bränder.

8

Naturreservat

Obrutet och brandpräglat naturskogsområde
med 100-årig tallskog. Området är även
källområde för Vattenån, ett mycket högt
skyddsklassat vattendrag.

Riksintresse för
naturvård

7

Kullbäcken och
Markbäcken

Natura 2000
(SE0710174)

Mycket stort och väglöst naturskogsområde
som brann på 1880- talet. Marken utgörs av
en mycket storblockig dödismorän vilket gör
området svårtillgängligt. Dysjöån - Vattenån
kan betecknas som ett naturvatten. Det ingår
i ett av utternskärnområden och hyser ett
reproducerande bestånd av flodpärlmussla.
Värdekärna av myr/sumpskog med bl.a. en
stor population guckusko och näringsrika
granskogar med hög biodiversitet.

Naturreservat
Våtmarksområde med artrika rikkärr och
sumpskogar med angränsande brandpräglade kalkbarrskogar och bäcksystem.
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ID

Namn

Skydd

Bevarandevärde

Avstånd (km)

8

Granbodåsen

Natura 2000
(SE 0710157)

Typisk lidfäbod med välhävdad och artrik
slåtteräng, samt ett skogsbete med gamla
lövträd. Området är stark präglat av den
jämtländska kambrosiluren vilken ger upphov till en rik flora.

0

Naturreservat
Fäbodsmiljö med 2 ha öppna ängsmarker
med en mycket artrik flora med inslag av
hotade och sällsynta arter. Ängsmarken är
omgiven av granskog med inslag av asp och
sälg vilken sommarbetas.

9

Flistersjöskogen

Naturreservat

Området domineras av äldre tallskog och
barrblandskog med inslag avfuktigare gransvackor. Det finns även en hel del lövträd,
främst björk, asp och sälg. Det finns rikligt
med brandspår i form av brandljud och kolad
ved.

9

10

Ensillre kalkbarrskog

Naturreservat

Reservatet är centralt beläget inom riksintresset Norra Borgsjös rikområde. Det består
av grandominerad barrblandskog delvis av
sumpskogskaraktär. På grund av det kalkrika
underlaget finns här rika förekomster av sällsynta och hotade arter, t.ex. stor låsbräken
och finbräken samt några mindre vanliga
orkidéer.

7,5

11

Dysjöberget

Naturreservat

Området är lågproduktivt och till stora delar
blockrikt. Det domineras av gammal naturskogsartad tallskog. En stor andel av tallarna
och torrakorna har brandljud.

0,5

12

Fårberget

Naturreservat

Naturskogsartat område som i huvudsak
består av barrblandskog med en stor inblandning av löv. Det finns rikligt med lunglav
och doftticka samt aspgelé- och stiftgelélav
påträffas. Många tallar har brandljud, d.v.s.
stamskador orsakade av värme från skogsbrand..

3,5

13

Vattenån

Natura 2000
(SE0710176)

Vattensystem med tillhörande tillrinningsområde som hyser en av landets mest
skyddsvärda förekomster av flodpärlmussla.

6

Naturskogsartad skog med höga naturvärden
främst knutna till gamla träd och död ved.
Skogen utgörs till största delen av lövblandad granskog med inslag av renare tall- och
granpartier. Sparsamma spår av mänsklig
påverkan. Påtaglig brandpåverkan med gott
om spår av skogsbränder från sent 1800-tal.

7

Naturreservat
14

Lill-Gravberget

Naturreservat
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4.3 Bräcke kommun

Bräcke är en kommun mellan Ånge och Östersund i den östra delen av Jämtlands län. Befolkningen

uppgår till ca 6500 personer, vilket innebär en befolkningstäthet på ca 2 invånare per kvadratkilometer.

Knappt hälften av invånarna bor i tätorterna Bräcke, Gällö, Kälarne och Pilgrimstad. Bräcke är centralort
med ca 1600 invånare. Sedan 2008 är befolkningsförändringen negativ (Bräcke kommuns hemsida
2015).

Både järnvägen Mittbanan och väg E14 mellan Trondheim och Sundsvall passerar genom kommunen
och Bräcke tätort, vilket ger god möjlighet för pendling till de närliggande större städerna Östersund
och Sundsvall för arbete, utbildning och kulturupplevelser. Både väg och järnväg är utpekade som
riksintressen.

Näringslivet i Bräcke kommun kännetecknas av ett stort antal småföretag med tyngdpunkt på trä- och
metallsektorerna, totalt finns ca 800 företag i kommunen. Liksom på många andra platser i Jämtland
växer sig den småskaliga lokala matbranschen starkare även i Bräcke kommun. Den enskilt största
arbetsgivaren är Bräcke kommun.

4.4 Ånge kommun och Ånge tätort
Ånge kommun är belägen vid älven Ljungan i den södra delen av Västernorrlands län. Befolkningen
uppgår till ca 9500 personer, vilket ger en befolkningstäthet på ca 3 invånare per kvadratkilometer.
Större delen av invånarna bor i tätorterna Torpshammar, Fränsta, Ljungaverk, Östavall, Alby och Ånge.
Ånge är centralort med knappt 2900 invånare. Befolkningsutvecklingen är svagt negativ i kommunen
(Ånge kommuns hemsida 2015). Näringslivet i Ånge kommun domineras av tillverkning, transport och
vård och omsorg.
Ånge tätort ligger på älven Ljungans norra strand och utgör ändpunkt för riksväg 83 mellan Ånge och
Tönnebro i Söderhamns kommun, Gävleborgs län. Ånge är även knutpunkt för järnvägen då Mittbanan
och Norra stambanan möts där.

2015-06-29
45

4

4.5 Bygden kring projektområdet
Det finns generellt ytterst lite bebyggelse inom 10 km från projektområdet på Fasikan. De norra delarna
av Ånge ligger i ytterkanten av 10-kilometerszonen, därifrån skulle dock vindkraftverken inte att vara
synliga enligt den siktanalys som genomförts. I övrigt handlar det om småorter, byar eller enstaka bebyggelse. De platser med bebyggelse där flertalet vindkraftverk skulle bli synliga ifrån är främst Bensjö,
Sved och Åsen norr om projektområdet, samt Lombäcken sydost om projektområdet.

4.5.1 Bensjö och Sved
Bensjö och Sved är belägna i Bräcke kommun vid Bensjöns norra strand, ca 8 km nordväst om projektområdet och ca 5 km söder om centralorten Bräcke. Avståndet till projektområdet är ca 7,5 km. Byarna
ligger tätt ihop, fast mellan dem och delvis genom Bensjö går järnvägen. Bensjös invånarantal minskade från 60 till 51 mellan 2005 och 2010 (SCB, 2012b) och Sved som är mindre (ett tiotal hushåll enl.
kartbilder) följaktligen färre än så. Bensjö har bl.a. en aktiv byaförening som arrangerar spelmansträffar,
julfester, majbål mm. och en sportstugeförening. Trakten är bl.a. känd för att ha flera bra fiskevatten och
om somrarna ökar invånarantalet då fritidsbebyggelsen kommer till användning.

Figur 11 Bebyggelse i Bensjö
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4.5.2 Åsen

Åsen är en jordbruksby belägen i Bräcke kommun, just väster om väg E14 och ca 12 km sydost om kommunhuvudorten Bräcke. Byn omfattar sex bebyggda fastigheter med totalt ca 20 byggnader, varav nio
bostadshus. Det sydligaste huset i byn (benämnt Kulltorpet på fastighetskartan) är 1 km från projektområdet..

Figur 12 Bebyggelse i Åsen. Foto: Kraftö AB.

Figur 13 Närmaste byggnad i Åsen, ”Kulltorpet” i sydöstra delen av byn. Foto: Kraftö AB.
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4.5.3 Lombäcken
Lombäcken är en jordbruksby belägen i Ånge kommun, just väster om väg E14 och ca 7 km norr om
kommunhuvudorten. Byn omfattar tre gårdsgrupper med totalt ca 25 byggnader, varav fyra bostadshus. Norr om Lombäcken finns en välbesökt motocrossbana och i mars 2015 anordnade Ånge Motorklubb folkracesprint i byn. Den kulturhistoriskt intressanta och nyligen restaurerade S:t Olofsleden löper
igenom byn. Avståndet till projektområdet är ca 5 km.

Figur 15 Gårdsgrupp i Lombäcken. Foto: Kraftö AB.

Figur 14 Motocrossbanan norr om Lombäcken. Foto: Kraftö AB.
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5 Konsekvensbeskrivning

Kapitlet beskriver förutsättningarna inom projektområdet samt konsekvenserna för miljön och
människors hälsa och säkerhet av en vindkraftsutbyggnad på Fasikan. Konsekvenserna är de

som bedöms kvarstå efter de åtaganden om skadeförebyggande åtgärder som redogörs för i vart
och ett av temaavsnitten.

5.1 Metodik
Kapitel 5 beskriver konsekvenserna av en vindkraftanläggning på Fasikan. För varje temaavsnitt om
landskapsbild, naturmiljö, kulturmiljö, o.s.v. beskrivs inledningsvis de förutsättningar som råder inom
projektområdet. Därefter listas de skadeförebyggande åtgärderna, som utgör åtaganden som bolaget
kommer att använda i den fortsatta planeringen. Vidare beskrivs påverkan, effekter och konsekvenser som bedöms uppstå till följd av uppförande, drift och underhåll av vindkraftanläggningen efter att
föreslagna skadeförebyggande åtgärder vidtagits. Utredningsalternativet jämförs med nollalternativet,
d.v.s. om ingen vindkraft byggs i området (se beskrivning av nollalternativet i avsnitt 2.2).

5.1.1 Bedömningsgrunder och stegvis konsekvensanalys
Bedömning av påverkan och konsekvenser som uppstår på hälsa, miljö och naturresurser till följd av
vindkraftsutbyggnaden analyseras och redovisas med utgångspunkt från bedömningsgrunder. Konsekvenserna bedöms i regel i en femgradig skala (se Tabell 6). Bedömningsgrunderna preciseras för vart
och ett av temaavsnitten i en tabell. Redovisningen av konsekvenser är bedömningar av vad som kan
förväntas uppstå till följd av den nya vindkraftanläggningen. Det är viktigt att betona att bedömningarna är förknippade med osäkerheter. För var och en av de aspekter som belyses i miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs vilka osäkerheter som präglar analysen. Säkerheten i bedömningen redovisas som
stor, måttlig eller liten.
Analysen av konsekvenser sker i flera steg, även om den inte alltid redovisas med alla steg i själva handlingen:
Påverkan
Påverkan är det fysiska intrång som verksamhetsutövaren orsakar, t.ex. att en vägdragning orsakar en
förändrad grundvattennivå.

Tabell 6. Konsekvensbedömningen för respektive temaavsnitt (landskapsbild, naturmiljö, kulturmiljö, naturresurser
o.s.v.) är preciserad i en skala där grunderna för bedömningen redovisas.
Stora

Måttliga

Små

Obetydliga
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Effekt
Effekt är den förändring av miljökvalitet som uppstår där vägen dras fram, t.ex. sinande kallkällor eller
förändrad vattenregim i en våtmark.
Konsekvens
Konsekvens är en redovisning av vad effekten får för innerbörd, t.ex. att boende får hämta vatten i en
annan brunn eller att torrlagda häckplatser för våtmarksfåglar innebär populationsminskningar. Konsekvensens omfattning är en värdering av effekten efter föreslagna skadeförebyggande åtgärder med
hänsyn tagen till vad effekten har för betydelse för olika intressen. Detta innebär att redan små intrång i
värden av stor betydelse kan få stora konsekvenser.
Om inget annat anges redovisas enbart negativa konsekvenser från etableringen.
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5.2 Landskapsbild
5.2.1 Förutsättningar
Generellt om uppfattningen av landskapsbild

Vindkraftverk innebär alltid en påverkan på landskapet, främst genom att vindkraftverken är höga, att

de placeras på landskapets höjdpunkter och att rotorbladen rör sig. Därmed blir vindkraftverk synliga på
långt håll. Den planerade vindkraftanläggningen vid Fasikan kommer att kunna ses från en rad platser i
omgivningarna, främst på lite längre avstånd.
Landskapsbild och konsekvenserna för denna är subjektiva begrepp som utgår från människans upplevelse av landskapet och sina omgivningar. Det är därför svårt att generellt beskriva hur människor kommer att uppfatta en ny vindkraftanläggning. Vissa ser den miljönytta som vindkraftverken genererar och
accepterar därför påverkan på landskapsbilden. En del uppfattar vindkraftanläggningen som en vacker
anläggning som tillför landskapet en ny dimension. Andra uppfattar vindkraftverken som främmande
ingrepp i landskapsbilden. För några kanske det finns en konkret direkt nytta av vindkraftanläggningen
genom någon form av delägarskap, som påverkar uppfattningen om landskapsbildsförändringen. Av
dessa anledningar väljer vi att inte lägga in värderingarna positiv eller negativ när det gäller konsekvenserna för landskapsbilden. I stället redogör vi för hur stor förändringen av landskapsbilden bedöms bli.
Hur en ny vindkraftanläggning tar plats i och påverkar landskapet beror på faktorer som vindkraftverkens storlek, antal, avstånd mellan vindkraftverken, avstånd till betraktaren, synbarhet samt på hur
anläggningen harmonierar med landskapet. Begreppen dominans och kontrast kan användas för att
förklara samspelet med landskapet.
Vindkraftverk som syns på nära håll i ett landskap med små landskapselement, t.ex. med småhusbebyggelse eller småbruten topografi, kan komma att dominera landskapsbilden. Vindkraftverk på längre
avstånd i ett mer storskaligt landskap kan komma att uppfattas som mindre dominerande.
Kontrast handlar om anläggningens förmåga att smälta in i omgivningen. I ett landskap med t.ex.
ålderdomlig bebyggelsestruktur blir kontrasten mot ett vindkraftverk större än t.ex. i anslutning till en
hamnmiljö.
Landskapsbilden utgår från människans upplevelse av landskapet. Därför har antalet människor som
får en förändrad landskapsbild också betydelse för konsekvensbedömningen. Människors erfarenhet
av vindkraftverk kan också ha betydelse för hur konsekvenserna för landskapsbilden uppfattas. I länder
där vindkraftverk redan är vanliga är det mer accepterat med ytterligare nya vindkraftverk medan det i
länder som Sverige, där vindkraften är en relativt ny företeelse, inte är ovanligt med en stor osäkerhet
inför detta nya landskapselement.
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Fotomontage
Bedömningen av påverkan på landskapsbilden bygger på bedömningar utifrån kartor och flygbilder, en
synbarhetsanalys genomförd av Falovind AB, studier av förhållandena på plats i omgivningarna liksom
fotomontage från utvalda fotopunkter. Detta har sammantaget gett en god säkerhet i analysen. Den
metod som används för utformning av fotomontage är väl beprövad.
Synbarhetsanalysen i bilaga 26 har tagit hänsyn till vegetation, och topografi men inte till exempelvis
bebyggelse. Detta medför att vad som visas i analysen inte alltid helt stämmer överens med verkligheten, på så vis att färre verk än vad som visas i synbarhetsanalysen kommer att bli synliga i verkligheten.
För att göra det möjligt att få en uppfattning om hur vindkraftanläggningen kommer att upplevas har
ett antal fotomontage tagits fram (bilaga 21). Fotomontagen visar den planerade vindkraftanläggningen med 240 m höga vindkraftverk, som är det största som kan vara aktuellt att anlägga vid Fasikan,
från följande platser i omgivningarna, se karta i bilaga 20:
•• Sved
•• Väg E14 söder om Bräcke
•• Slåttsved vid Hemsjön
•• Åsen, strax norr om projektområdet
•• Granbodåsens naturreservat, strax söder om projektområdet
•• Väg E14, sydost om projektområdet
•• Lombäcken, sydost om projektområdet
•• Altarstenen, öster om projektområdet
•• Dysjö, sydväst om projektområdet
•• Jämtkroken, öster om projektområdet
Fotopunkterna är valda så att fotomontagen ska visa den planerade vindkraftanläggningen ur flera
väderstreck. De är vidare valda utifrån var människor vistas och på respektive plats har fotot tagits där
man har den bästa utsikten mot projektområdet. Under samrådet har myndigheter och allmänhet
beretts möjlighet att inkomma med synpunkter angående lämpliga fotomontagepunkter.
Fotomontage har begränsningar, bl.a. genom att de inte uppnår samma skärpa som i verkligheten,
där ögat har en mycket god förmåga att fokusera på avlägsna objekt. Vindkraftverkens rotation kan
heller inte visas på ett tryckt montage. Fotomontagen är också ett begränsat urval av möjliga utblickar
mot vindkraftanläggningen. Bedömningen är ändå att det antal som redovisas här är tillräckligt för de
bedömningar som krävs inför tillståndsprövningen. Trots ett visst mått av osäkerhet i vissa parametrar
enligt ovan kan bedömningarna av förändringen av landskapsbilden anses ha gjorts med god säkerhet
tack vare platsbesöken och fotomontagen.
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Utformning

Hur själva vindkraftanläggningen utformas kan ha stor betydelse för hur den uppfattas från omgi-

vande utsiktspunkter. Ifall verken står i en lång rad är det viktigt att raden följer befintliga dominerande
riktningar i landskapet, annars riskerar kontrasten att bli för stark och anläggningen harmonierar dåligt

med omgivningen. Ifall verken blir för glest utspridda riskerar anläggningen att ge ett stökigt intryck som
stör landskapets inneboende balanser.

Vid Fasikan planeras det för att placera vindkraftverken i en tät och väl sammanhållen grupp. Detta

bidrar till att anläggningen, sin storlek till trots, tar upp en mindre del av synfältet för betraktaren och

därmed kan uppfattas som mindre dominerande i landskapet. En väl sammanhållen grupp kan också
uppfattas som mindre stökig vilket bidrar till harmonieringen med det övriga landskapet.
Landskapets användare och synbarhet från olika platser
Varje landskap har sina användare, människor som lever i eller vistas i landskapet av olika skäl och på
olika vis. Vi betraktar ett landskap med olika ögon beroende på om vi tittar på utsikten från vår egen
trädgård, genom bilfönstret på genomresa, om vi besöker en plats i en yrkesroll eller på vår fritid för bärplockning, jakt, motion eller andra aktiviteter osv. På vilket sätt en person använder landskapet gör stor
skillnad för hur denne kommer att uppleva förändringen som en vindkraftanläggning medför.
Landskapet kring Fasikan är väldigt glest befolkat och den absoluta majoriteten av de som betraktar
och upplever detta landskap på en dag är resenärer på väg E14 eller på tågrälsen mellan Ånge och
Bräcke - på väg till eller ifrån arbetsplatsen, affären, släkt och vänner, eller bara på genomresa på väg
mot mer avlägsna destinationer.
De generella dragen i landskapet kring Fasikan är att höjdskillnaderna är relativt stora vilket medför en
ökad synbarhet för vindkraftanläggningen. Dock är merparten av området beväxt med tät skog vilket
gör att vindkraftverken inte är synliga från de flesta platser i närheten av anläggningen, och står man
mitt bland vindkraftverken är det oftast endast de allra närmaste som kommer att synas. Undantagen
utgörs av sjöstränder, bergstoppar, större hyggen och andra öppnare ytor med god utsikt. Kring Fasikan
är det främst från sjöarna Flottringen, Bensjön, Hemsjön och från bergstopparna på t.ex. Stor-Gravberget, Staberget, Lokberget och Hemsjöåsarna som utsikten är så god att vindkraftanläggningen kan
komma att framträda i sin helhet.
Ifrån de platser som besöks av flest människor, väg E14 och järnvägen, beräknas anläggningen till
största delen vara skymd av vegetation och topografi längs stora delar av sträckningarna. Från vägen
väntas den uppmärksamme att kunna notera hela, eller delar av, anläggningen under kortare sträckor
främst från sydost (fotomontage 6), men
även i viss mån från norr (fotomontage 2).
Endast de ostligaste delarna av anläggningen

Karta över punkter for fotomontage i bilaga 21

bedöms bli synliga när resenären befinner

Fotomontage i bilaga 22

sig som närmst, i öster (fotomontage 8 &

Synbarhetsanalys i bilaga 26

10). Från järnvägen väntas ännu mindre av
anläggningen att bli synlig, men delar av den
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kan möjligen ses, främst då tåget passerar sjöarna Bensjön, Flottringen och Dysjön eller större hyggen.
Sammantaget bedöms förändringen i landskapsbilden inte att upplevas som särskilt påfallande eller
omvälvande för resenärer längs dessa kommunikationsstråk.
Förändringar i landskapet kring människors bostäder, d.v.s. landskap där man vistas permanent, uppfattas generellt som mer betydelsefulla än förändringar kring vägar och andra kommunikationsstråk,
d.v.s. landskap som man normalt bara passerar. Det finns mycket lite bebyggelse kring den planerade
vindkraftanläggningen, men de människor som trots allt bor i området kommer att kunna uppleva
anläggningen som en förändring av landskapet. Hela eller delar av anläggningen bedöms således bli
synlig från större delarna av Bensjö och Sved vid Bensjön, (fotomontage 1). Anläggningen befinner sig
på ett sådant avstånd, ca 8-9 km, att den inte bedöms bli dominerande för synintrycket, men den kommer alltjämt att förändra utblicken söderut från Bensjöns norra strand. Samma gäller för bebyggelsen
vid Slåttsved vid Hemsjöns norra strand (fotomontage 3) varifrån vindkraftverkens vingar beräknas bli
synliga över trädtopparna, fast på knappt 7 km avstånd. Från Lombäcken sydost om projektområdet
(fotomontage 7) är avståndet till anläggningen ca 5 km varför förändringen kan upplevas som mer
påtaglig. De platser med enstaka bebyggelse där förändringen blir mest påtaglig är dock Åsen norr om
projektområdet (fotomontage 4) och Dysjö sydväst om området (fotomontage 9). Härifrån väntas en
så pass stor del av anläggningen bli synlig på så pass nära håll att förändringen av landskapsbilden blir
mer av det omvälvande slaget.
Landmärken, utkiksplatser och platser av särskild betydelse för natur- och kulturmiljön
I landskapet kring Fasikan finns inte många särskilda landmärken (höga byggnader, kyrktorn etc.) som
en vindkraftanläggning riskerar att konkurrera visuellt med. Det finns ej heller särskilt anvisade utkiksplatser som lockar turister eller andra passerande att stanna upp och njuta av utblickar över landskapet eller fritidsanläggningar där människor samlas och använder ett landskapsutsnitt för motion
och rekreation. Dock finns dock ett antal platser av särskilt värde för natur- och kulturmiljön som bör
uppmärksammas.
I nära anslutning till projektområdet finns Granbodåsens naturreservat och S:t Olofsleden. Granbodåsens naturreservat utgörs av ett ca 17 ha stort område som omfattar både skog och öppna ängsytor.
I reservatet finns även flera gamla fäbodbyggnader. Ängsmarken omges av en gärdsgård mot omgivande skog och för att hålla den öppen betas den årligen av kor och/eller får i Länsstyrelsens regi. Enligt
naturreservatets förvaltare på Länsstyrelsen anordnas ingen organiserad besöksverksamhet inom
naturreservatet och dess besöksvärde är underställt det historiska och biologiska värdet som fäbodbyggnaderna och ängsmarken utgör. Det är inte skyltat till naturreservatet från väg E14 (Länsstyrelsen i
Västernorrlands län, muntligt 2014). Trots det korta avståndet till projektområdet är det endast toppen
av 2-3 vindkraftverk som beräknas bli synliga från reservatet (fotomontage 5, fotot taget från den plats,
nära ingången, varifrån störst del av anläggningen skulle bli synlig). Mot bakgrund av att endast ett fåtal
vindkraftverk bedöms bli synliga endast från delar av detta reservat bedöms förändringen i landskapsbilden bli liten. Vidare utgår landskapsanalyserna från ett värsta fall-scenario. Det är inte säkert att
vindkraftsanläggningen kommer att få den utformning som landskapsanalysen utgår ifrån. Vindkraftverken kan komma att placeras annorlunda med en lägre påverkan på landskapsbilden till följd. I en
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alternativ utformning av vindkraftanläggningen blir inget vindkraftverk synligt från reservatet (se bilaga
22), dock kvarstår påverkan av ljud från vindkraftverk och/eller trafik till och från anläggningen, fast i

mindre omfattning. Även i detta scenario bedöms påverkan på landskapsbilden bli liten och skillnaden
mellan de båda alternativen bedöms vara obetydlig med hänseende på påverkan av landskapsbilden.

Byn Lombäcken sydost om projektområdet (fotomontage 7) är en typisk jordbruksby av äldre karaktär,
såväl i landskaps- som byggnadsstruktur. Mot bakgrund av närheten till anläggningen (ca 5 km) och

antalet vindkraftverk som väntas bli synliga bedöms förändringen i landskapsbilden bli liten till måttlig.
På ganska kort avstånd (ca 1,5 km) öster om den planerade anläggningen finns de kulturhistoriskt in-

tressanta objekten Altarstenen och Jämtkrogen (fotomontage 8 resp. 10) längs med den tillika kulturhistoriskt intressanta S:t Olofsleden. Från dessa båda platser väntas flera vindkraftverk bli synliga på
ett relativt kort avstånd vilket medför påtagliga förändringar i landskapsbilden. Förändringen i landskapsbilden bedöms bli liten till måttlig. Anläggningen kommer att vara synlig ifrån flera platser längs
S:t Olofsleden, dock endast på mycket korta avsnitt längs den 500 km långa leden varför förändringen i
landskapsbilden bedöms bli obetydlig i detta hänseende.
Projektområdet vid Fasikan omges av flera befintliga och flera planerade naturreservat. Utöver Granbodåsen är det främst ifrån Kullbäcken och Markbäckens naturreservat sydost om projektområdet och
Fårbergets naturreservat sydväst om projektområdet som vindkraftanläggningen beräknas bli synlig.
Det är dock endast ifrån små delar av respektive reservat som anläggningen kommer att kunna ses och
den påverkar inte de värden som reservaten är avsedda att skydda (biologisk mångfald och värdefull
naturmiljö). Förändringen i landskapsbilden bedöms bli liten.
Kumulativa effekter
De övriga befintliga eller planerade vindkraftanläggningar som finns i trakten ligger på ett sådant
avstånd ifrån Fasikan (8-19 km) att eventuella kumulativa effekter bedöms bli mycket små. Det finns
troligen ytterst få platser kring Fasikan varifrån mer än en av dessa vindkraftanläggningar kan ses samtidigt.
Hinderbelysningens påverkan på landskapsbilden
Vindkraftverken kommer att förses med hindermarkering i enlighet med Transportstyrelsens vid var tid
gällande föreskrifter. Utformningen av hinderbelysningen beror i dagsläget på hur höga vindkraftverken är. Anläggningen, i form av hinderbelysningen, kommer att vara synlig även under dygnets mörka
timmar. Hur ett ljus uppfattas beror på dess omgivning; om omgivningen är ljus måste ljusintensiteten
vara högre för att synas och om omgivningen är mörk kan ljuset synas bra trots att intensiteten sänks.
Vindkraftverken i ytterkant ska på sin högsta fasta punkt, d.v.s. på tornets topp, enligt dagens regelverk
markeras med högintensivt, vitt, blinkande ljus. Eftersom vindkraftverken vid Fasikan planeras att stå
relativt väl samlade innebär detta att endast vissa vindkraftverk kommer att förses med denna typ
av hinderbelysning, se Figur 16. Övriga vindkraftverk ska enligt dagens regelverk vara markerade med
lågintensivt, rött, fast ljus. Hinderbelysningen kommer att upplevas som blinkande och fasta ljuspunkter. Varken det röda eller det vita ljuset kommer att kunna blända den närmaste omgivningen, då ljuset
är riktat uppåt så att det inte når markytan. De konstgjorda ljuskällor som i dagsläget finns i landska-
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pet kring projektområdet för
vindkraft är få och framför allt
knutna till bebyggelsen i Ånge
och kommunikationsstråken
öster och väster om projektområdet. Det mänskliga ögat dras
till den ljusaste punkten eller
den största kontrasten. Eftersom
det i Fasikans närmaste omgivningar (upp till ca 3 km) finns få
konstgjorda ljuskällor kommer
vindkraftverkens hinderbelysning
framträda tydligt i landskapet
från de punkter där de är synliga.
Tillkomsten av nya ljuspunkter i
landskapet kan, oavsett styrka,
innebära att en känsla av ”orördhet” går förlorad. Det gäller även
ljuspunkter från radiomaster etc.
Landskapet kring Fasikan är dock

Figur 16 I maxexempellayouten kommer 7 av de 35 vindkraftverken att behöva
förses med högintensiv blinkande hinderbelysning (vita markeringar på kartan).
Övriga vindkraftverk får röd, lågintensiv belysning.

till övervägande delen skogsklätt,
vilket gör att de nya ljuspunkterna
kommer att synas på nära håll endast från ett fåtal platser. Ljuset från hinderbelysningen blir svagare ju
längre det färdas och samtidigt blir ljusbilden bredare.

5.2.2 Skadeförebyggande åtgärder
Ett antal åtgärder kommer att vidtas för att begränsa anläggningens påverkar på omgivningarna. En
åtgärd som har relevans för landskapsbildspåverkan är.
•• Vindkraftverken kommer att ha en färg som gör att synbarheten minskar. Rotorbladen kommer att vara antireflexbehandlade. Utformningen blir enhetlig, utan logotyper eller reklam på vindkraftverkens torn.
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En vindkraftanläggning med 35 höga vindkraftverk är en stor förändring i landskapet. På grund av områdets topografi och markanvändning (skogsbruk) är anläggningen dock dold från de allra flesta platser
inom 10 km från vindkraftverken. Från ett fåtal platser i omgivningen bedöms flertalet vindkraftverk bli
synliga, men ofta handlar det endast om delar av anläggningen och delar av vindkraftverken.

Platser med bebyggelse där landskapsbilden skulle genomgå en förändring vid byggnation är bl.a. Bensjö, Sved och Åsen norr om projektområdet och Lombäcken sydost om området. I övrigt är det i första
hand uppifrån kringliggande bergstoppar och från stora öppna ytor som sjöar och stora hyggen som
större delar av anläggningen väntas bli synlig.
Vid fäbodmiljön Granbodåsen bedöms skillnaden i påverkan på landskapsbilden vara obetydlig mellan
huvudalternativet och det utformningsalternativ som presenteras i bilaga 22, med större hänsynsområde kring fäbodarna. Förändringen är därmed att betrakta som liten ur landskapsbildssynpunkt från
denna miljö, särskilt som besöksantalet är litet och få människor berörs av förändringen.
Det finns mycket lite bebyggelse runt Fasikan och det är ytterst få människor som skulle få uppleva en
förändrad landskapsbild ifrån sina hem vid ett uppförande av vindkraftverk på Fasikan. Flest människor
berörs istället utmed de viktiga transportlederna i området, väg E14 och järnvägen, men ifrån dessa är
det endast längs mycket korta sträckor som anläggningen väntas bli synlig.
Sammantaget sker det således en stor förändring i landskapsbilden, men endast ett mycket litet antal
människor och få vyer berörs av förändringen. Detta gäller även förändringen av landskapsbilden till
följd av vindkraftverkens hinderbelysning.
Bedömningen enligt redovisade bedömningsgrunder är att förändringen av landskapsbilden är liten.

Ingreppet är i och för sig stort, men antalet människor som berörs är mycket litet och få platser som har
utpekats som viktiga för rekreation eller friluftsliv, turistanläggningar, utkiksplatser eller viktiga landmärken berörs. Vidare är miljön kring anläggningen redan relativt starkt påverkad av ett aktivt skogsbruk
samt diverse befintlig infrastruktur (väg, järnväg, kraftledning) vilket gör att kontrasten mellan den nya
anläggningen och det befintliga landskapet minskar.

Tabell 8. Bedömningsgrunder för landskapsbilden. Bedömningen är att förändringen blir liten.
Stor
förändring

Måttlig
förändring

Liten
förändring

Obetydlig
förändring

Ingreppet är stort,
anläggningen dominerar
landskapet eller kontrasten mot omgivande
landskap är stor, ett
mycket stort antal människor berörs.

Ingreppet är stort. Kontrasten mot omgivande
landskap är lokalt stor.
Anläggningens dominans över omgivande
landskap är måttlig eller
liten, ett stort antal människor berörs.

Ingreppet är måttligt.
Anläggningens ingrepp
i landskapet innebär att
kontrasten och dominansen mot omgivande
landskap är liten, ett
måttligt antal människor
berörs.

Ingreppet är litet. Anläggningen samverkar
med landskapet eller
kontrasten mot omgivande landskap är liten,
ett litet antal människor
berörs.
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5.3 Naturmiljö inom projektområdet
5.3.1 Förutsättningar
Naturmiljöerna inom det område som är aktuellt för vindkraft har beskrivits utförligt i sam-

Naturvärdesinventeringen i bilaga 11, inkl karta
över höga naturvärden.

band med en särskild naturvärdesinventering
som genomförts under hösten 2014. Kunskap
om området har inhämtats genom fältbesök,
kontakter med länsstyrelserna i Jämtland och
Västernorrlands län, samt från ArtDatabanken,
Artportalen, skogsbolagens sammanställning

på kartsidan ”Skyddad skog”, Skogsstyrelsens Skogens Pärlor, Naturvårdsverkets karttjänster för Natura
2000-områden och riksintressen, Länsstyrelsens våtmarksinventering, Sveriges geologiska undersökning och Viltskadecenter.
Naturvärdesinventeringen har sammanställts i en fristående rapport som är bilagd miljökonsekvensbeskrivningen (bilaga 11). Inventeringen använder den metodik som Enetjärn Natur AB har utarbetat
för naturinventeringar och naturvärdesbedömningar och som bygger på bedömningsgrunder i olika
nationella inventeringar så som t.ex. nyckelbiotopsinventeringen och våtmarksinventeringen. Enetjärn
Natur har anpassat dessa till att omfatta alla i landet förekommande naturtyper. Metoden innebär
att alla i landet förekommande naturtyper bedöms på ett så likartat sätt som möjligt. Nedanstående
beskrivning är en sammanfattning av inventeringsresultaten. De områden i projektområdet med höga
naturvärden som presenteras i detta avsnitt finns redovisade på kartan på sid 11 i bilaga 11.
Det område som varit föremål för naturvärdesinventeringen täcker en areal av ca 1400 ha. Projektområdet består av ett område mellan tre höjder belägna på den bergsrygg som Fasikan utgör; ÅsLångmyrberget ca 535 m ö.h. i norr, Långmarkberget ca 505 m ö.h. i sydväst och Fasikan ca 530 m
ö.h. i sydost. I den centrala delen av projektområdet finns även flera större våtmarker samt en mindre
myrtjärn, Tjärnflotjärnen ca 520 m ö.h.
Området ligger ovanför högsta kustlinjen och morän är därför den dominerande jordarten.
Trakten söder och väster om Fasikan ingår i vad som benämnts ”Norra Borgsjös rikområde” vilket karaktäriseras av kalk och mineralrika förhållanden i marken. Det är främst kalkförande moräner från det
jämtländska kambrosilurområdet som ger området dess särprägel. Den lättvittrade moränen ger inte
bara upphov till bördiga högörtssamhällen på näringsrika finjordar utan ger även livsutrymme för en rad
kalkgynnade växter som olika orkidéer och rikkärrens brunmossor.
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Skyddade områden

Inom projektområdet finns ett objekt som klassats som nyckelbiotop av skogsstyrelsen i områdets
östra kant.

Merparten av den södra delen av projektområdet som återfinns inom Västernorrlands län är även utpekat som riksintresse för naturvård, Norra Borgsjös rikområde, ett område med dittransporterad morän
från Jämtlands kambrosilurområde vilket ger upphov till en mycket varierad och artrik flora med flera

hotade och sällsynta arter kärlväxter, mossor och marksvampar. Då projektområdet är relativt höglänt
utgör det inte något av de artrikaste delarna i riksintresset även om vegetationen på många håll är
influerad av mineralrikdomen i grundvattnet.
Inom 10 km från projektområdet återfinns även nio befintliga eller planerade naturreservat
Tidigare kända naturvärden
Inom området finns tre objekt som på frivillig väg avsatts för naturvård av markägaren SCA. Ett av

objekten ligger i anslutning till nyckelbiotopen i områdets östra kant och är klassad med högsta naturvärde (klass 1) i den naturvärdesinventering som utförts i området. De två andra områdena återfinns i
områdets västra och sydöstra del. Båda områdena är klassade med näst högsta naturvärde (klass 2)
enligt naturvärdesinventeringen.
I området finns även en våtmark, Stormyran, vilken har bedömts till klass 2 i Länsstyrelsens våtmarksinventering (VMI) och är klassad som näst högsta naturvärde (klass 2) enligt naturvärdesinventeringen.
Vid Jämtkrogen ca 1,5 km öster om projektområdet återfinns den största kända populationen av den
starkt hotade trolldruvemätaren (Naturvårdsverket 2015), Denna uppgift har framkommit under samrådet och finns därför inte med i bilaga 11. Vid Jämtkrogen fanns vid 1980-talets omkring 1000 - 2000
individer. Populationen beräknas idag ha minskat till mellan 100 - 250 individer. Trolldruvemätaren kan
uppträda i små, mycket lokala förekomster flera kilometer från närmaste större kända förekomst vilket
innebär att arten potentiellt kan förekomma inom projektområdet. Dessa bestånd är dock att betrakta
som nyliga besök av kringflygande honor och kan inte överleva under längre perioder. Arten är starkt
knuten till värdväxten trolldruva och kan bara upprätthålla förekomster där värdväxten växer, d.v.s. i
miljöer som; bäckraviner, partier nedan branta klippväggar och skogsbestånd med intern beståndsdynamik. Historiskt har trolldruvemätaren gynnats av fäbodbruk och skogsbeten utan hägnader och
slåtterängar. Den stora tillbakagången av arten bedöms vara kopplat till det rationella och storskaliga
skogsbruket med jämnåriga och slutna bestånd. Inga observationer av arten finns inom projektområdet. Lokaliseringen av vindkraftsverk och tillhörande infrastruktur kommer företrädesvis att vara riktad
till områden med produktionsskog, d.v.s. områden som inte gynnar trolldruvemätaren.
Skog
Huvuddelen av projektområdet utgörs av skogsmark. Tall, gran och contortatall är de vanligaste trädslagen. Glasbjörk, vårtbjörk, asp, sälg och rönn utgör ett mindre inslag i skogarna.
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Inom projektområdet har det under flera trädgenerationer bedrivits ett aktivt skogsbruk och under de
senaste femtio åren har också skogsbruket i området intensifierats och stora arealer är planterade med
homogena, likåldriga barrträdsbestånd.
De äldre skogar som finns kvar i området återfinns i branter i utkanten av projektområdet. I branterna
finns det kvar gamla träd och död ved i större eller mindre utsträckning och detta medför ofta ett högre
naturvärde.
Markvegetationen i granskogarna domineras i torrare partier av blåbärsris, i tallskogarna av blåbär- och
lingonris. Mer näringskrävande gräs och högörter som exempelvis bergslok, hässlebrodd, hultbräken,
humleblomster, liljekonvalj och älggräs förekommer frekvent i delar med något rörligt markvatten eller
mer finjordsrika delar. I särskilt näringsrika delar förekommer även arter som röd trolldruva, torta och
nordisk stormhatt.
Vid naturvärdesinventeringen identifierades 12 skogliga objekt hysa ett högt eller mycket högt naturvärde. Dessa objekt återfinns främst i områdets öst- och sydbranter. Naturvärdesobjekten beskrivs mer
ingående i bilaga 11.
I maxexempellayouten kommer inga av de skogliga objekt som i samband med naturvärdesinventeringen bedömts hysa ett högt eller mycket högt naturvärde att beröras av planerade verksplaceringar
eller tillhörande infrastruktur.
Ett av de skogliga naturvärdesobjekten, objekt X i bilaga 11 (Fastighet Bräcke Holmtjärnskilen 1:7), är avverkningsanmält och kommer att avverkas senast under 2016. Objektet kommer därför inte att omfattas av de skadeförebyggande åtgärder som Fasikan Vindkraft åtar sig (se stycke 5.3.2).
Myrar
Ungefär en tiondel av det inventerade området utgörs av våtmarker. Bland annat berörs en större våtmark som i Länsstyrelsens våtmarksinventering (VMI) bedömts till klass 2 (högt naturvärde) och två
våtmarker som bedömts till klass 3 (visst naturvärde). Ingen av de våtmarker som finns inom projektområdet omfattas av myrskyddsplanen (Naturvårdsverket 2007a; Naturvårdsverket 2007b).
Flera av områdets våtmarker är präglade av den kalkrika moränen inom riksintresseområdet för natur,
kallat ”Norra Borgsjös rikområde”. Myrarna uppvisar en förhållandevis artrik flora med en rad arter
knutna till rikkärrmiljöer. I de rika myrarna finner man en rad brunmossor som är mindre vanliga i barrskogsregionens kärr. Även orkidéer och andra kärlväxter som gynnas av kalkrika marker förekommer
ofta i områdets våtmarker.
De rikaste myrarna återfinns intill branter och nedan längre sluttningar. Detta beror av att de högre
belägna våtmarker i många fall har ett begränsat avrinningsområde. Inflödet av mineralrikt vatten är
därför mindre än i de lägre belägna våtmarkerna.
Våtmarkerna i området är endast i liten grad påverkade av dikning. Däremot saknas i de flesta fall en
skyddszon mot den omgivande produktionsskogen och de har sannolikt påverkats negativt av skogsbruket.
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Det som gör myrmarkerna i området skyddsvärda är framför allt deras artrikedom samt att de är hydrologiskt intakta. De har inte fragmenterats av vägdragningar eller dikats ut.

I maxexempellayouten kommer inga våtmarker att beröras av planerade verksplaceringar eller tillhörande infrastruktur.
Sjöar och vattendrag

Projektområdet är beläget inom Ljungans avrinningsområde. Den östra delen av projektområdet avvattnas mot Harrån och västra delen av området avvattnas mot Dysjöån.

Inom projektområdet finns ett antal vattendrag. Den höglänta och ganska branta terrängen gör att vattendragen är små och har ett ganska rakt lopp. De flesta har en naturlig hydrologi. Uträtade bäckar och
diken förekommer i liten omfattning i området.
Vattendragen omges till delar av gungfly med våtmarksvegetation. I anslutning till avverkningar har
smala kantzoner, ofta med våtmarksvegetation och lövträdsinslag lämnats. I äldre gallringsbestånd finner man dock oftast inga lämnade hänsynszoner.
I maxexempellayouten kommer de nya föreslagna vägarna inom projektområdet inte att passera över
något vattendrag som vid naturvärdesinventeringen bedömts hysa naturvärde. De befintliga skogsbilsvägarna inom projektområdet passerar dock över ett antal vattendrag. Vid breddning och förstärkningsarbeten av dessa vägar kommer arbetet att om möjligt utföras under torrsäsong för att undvika
grumling i nedströms liggande vattendrag. Även ett filter ska användas för att undvika grumling. Mellan
betongstationen och vattendrag ska också en skyddszon finnas så att risken att material spolas ned i
vattendragen vid t.ex. kraftigt regn minimeras.
Tillfartsvägarna
Ingen inventering har utförts i anslutning till tillfartsvägarna, men en översiktlig besiktning längs den
södra tillfartsvägen har utförts under mars 2015. Besiktningen utfördes särskilt med tanke på de utpekade naturvärden som finns inom ett begränsat område längs vägen. Naturvärdena utgörs av två
biotopskyddsområden, två nyckelbiotoper och ett planerat naturreservat (Harrån).
Den befintliga vägen tangerar redan idag ovanstående kända naturvärden. De breddnings och förstärkningsarbeten som krävs av vägen kan innebära en viss påverkan på de kända naturvärdena. I bilaga 25
redovisas förslag till skadeförebyggande åtgärder för att undvika påverkan på de kända naturvärdena.
I huvudsak avser skyddsåtgärderna att befintlig väg breddas på motsatt sida respektive skyddsobjekt,
att eventuella markkablar förläggs i vägkroppen eller i motsatt vägkant, samt att diken undviks för
att bevara den naturliga hydrologin. Över Harrån anläggs en ny betongbro där spannet behöver vara
tillräckligt för att undvika påverkan. Vid nyckelbiotopen väster om Harrån behöver vägen breddas, men
dess raka geometri gör att skogsgatans befintliga bredd bedöms vara tillgänglig om kabelförläggning
kan ske i vägbanken.
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5.3.2 Skadeförebyggande åtgärder
•• Lokaliseringen av vindkraftverk med tillhörande infrastruktur ska inte ske i områden
som under naturvärdesinventeringen bedömts hysa ett mycket högt naturvärde
(klass 1)
•• Lokaliseringen av vindkraftverk med tillhörande infrastruktur ska inte ske annat än
i undantagsfall i områden som under naturvärdesinventeringen bedömts hysa ett
högt naturvärde (klass 2)
•• Lokaliseringen av vindkraftverk med tillhörande infrastruktur ska inte heller ske på
våtmarker klass 2.
•• Den slutgiltiga vägsträckningen ska beslutas i samråd med tillsynsmyndigheten.
•• Där anläggningsytor och nya vägar ligger nära områden med höga naturvärden
(klass 1 och 2) ska gränserna för dessa områden markeras i terrängen under anläggningstiden i syfte att helt utesluta risken för körning och andra verksamheter inom
dessa områden.
•• Förstärkning av vägar ska ske med stor hänsyn till bäckar för att inte påverka miljön i
dessa genom exempelvis grumling och vandringshinder.
•• Om det vid vägpassage av vattendrag behövs anläggningsarbeten (se definition på
sidan 30) ska detta anmälas till Länsstyrelsen enligt miljöbalken 11 kap 9 a §,
alternativt kommer tillstånd för vattenverksamhet att sökas.
•• Markarbeten i anslutning till vattendrag ska om möjligt utföras under torrsäsong för
att undvika grumling i nedströms liggande vattendrag. Åtgärder ska även användas
för att reducera grumling.
•• Betongstationen som används under anläggningsfasen kommer att placeras och
dimensioneras så att riskerna för långsiktig påverkan av denna undviks i största
möjliga mån.
•• De ytor som behövs endast under anläggningsfasen kommer att återställas när de
inte längre behövs..

2015-06-29
62

5

5.3.3 Konsekvensbedömning

En utbyggnad av vindkraft inom projektområdet kommer att innebära en påverkan på naturmiljöerna

genom direkt förlust, viss fragmentering av livsmiljöer och genom störningar i form av ljud och mänskliga aktiviteter under anläggnings- och drifttid.
Skyddade områden

Inom projektområdet för vindkraft finns ett objekt klassat som nyckelbiotop av skogsstyrelsen. Detta

område är även klassat med högsta naturvärde (klass 1) enligt naturvärdesinventeringen och kommer
att undantas från placeringar av vindkraftverk och tillhörande infrastruktur.
Den skyddade natur som finns i det omgivande landskapet bedöms främst påverkas visuellt i form av
en förändrad utsikt. En konsekvensbedömning för dessa områden återfinns under avsnitt 5.2.
Tidigare kända naturvärden

Enligt maxexempellayouten kommer inga av de skogliga objekt som i samband med naturvärdesinventeringen bedömts hysa ett högt eller mycket högt naturvärde att beröras av planerade verksplaceringar
eller tillhörande infrastruktur. Det innebär att de tre frivilliga avsättningar för naturvården som gjorts av
markägaren SCA inte kommer att påverkas.
Stormyran, vilken har bedömts till klass 2 i Länsstyrelsens våtmarksinventering (VMI) är klassad som
näst högsta naturvärde (klass 2) enligt naturvärdesinventeringen och kommer att undantas från placeringar av vindkraftsverk och tillhörande infrastruktur.
Den södra delen av projektområdet ingår i riksintresset Norra Borgsjös rikområde, vilket sträcker sig
långt utanför området mot söder. Den del av riksintresseområdet som återfinns inom projektområdet
kommer till viss del att beröras. Riksintressets värde är huvudsakligen knutet till det stora antalet rikkärr
och extremrikkärr innehållande flertalet ovanliga växter. I maxexempellayouten kommer inga våtmarker att beröras av planerade verksplaceringar eller tillhörande infrastruktur. Påverkan på riksintresset
bedöms därför som liten.
Trolldruvemätaren kan uppträda i små, mycket lokala förekomster flera kilometer från närmaste större
kända förekomst, vilket innebär att arten potentiellt kan förekomma inom projektområdet. Dessa bestånd är dock att betrakta som nyliga besök av kringflygande honor och kan inte överleva under längre
perioder. Projektområdet domineras av hårt brukad skog med jämnåriga, slutna bestånd, miljöer som
inte utgör lämpligt habitat för arten. Enstaka förekomster av värdväxten trolldruva finns dock i området.
De kända förekomsterna av trolldruva återfinns i områdets södra del inom objekt B (i bilaga 11) och på
hygge strax söder om objektet. Trolldruvemätare har inte observerats inom projektområdet och regelbundna förekomster bedöms som osannolika. Enstaka förekomster kan dock inte helt uteslutas. Detta
då de ett visst inslag av lämpliga miljöer återfinns inom projektet. Dessa miljöer är knutna till objekt
som vid naturvärdesinventeringen bedömts hysa naturvärde. Då lokaliseringen av vindkraftsverk med
tillhörande infrastruktur undviks i områden som under naturvärdesinventeringen bedömts hysa högt
naturvärde (klass 2), bedöms påverkan på trolldruvemätaren som liten.
Sammantaget bedöms konsekvenserna för de tidigare kända naturvärdena i området bli små.
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Strandskydd
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till strandområden,
samt bevara goda livsmiljöer på land och i vatten för växt- och djurlivet. Inom området finns en liten
sjö, Tjärnflon, med en yta på ca 0,41 ha, samt flera små vattendrag (mindre än 2 meter breda) som
omfattas av det generella strandskyddet. Bolaget avser att samtidigt med tillståndet för vindkraftanläggningen även söka dispens hos länsstyrelsen avseende strandskyddet inom projektområdet. Den
naturvärdesinventering som genomförts och de bedömningar som gjorts avseende naturmiljö, friluftsliv
och allmänhetens nyttjande av området visar att området kring aktuella vattendrag har liten betydelse
för att tillgodose strandskyddets syften.
Skog
I maxexempellayouten kommer inga av de skogliga objekt som i samband med naturvärdesinventeringen bedömts hysa ett högt eller mycket högt naturvärde att beröras av planerade verksplaceringar
eller tillhörande infrastruktur.
Sammanfattningsvis bedöms den planerade vindkraftetableringen innebära små konsekvenser för de
skogliga värdena inom projektområdet.
Myrar
I maxexempellayouten kommer inga våtmarker att beröras av planerade verksplaceringar eller tillhörande infrastruktur.
Sammanfattningsvis bedöms den planerade vindkraftetableringen innebära små konsekvenser för de
värden som är knutna till våtmarker.
Sjöar och Vattendrag
Projektområdet är beläget i Ljungans avrinningsområde. Den östra delen av projektområdet avvattnas
mot Harrån och västra delen av området avvattnas mot Dysjöån.
Påverkan på vattenmiljöerna utgörs främst av hydrologisk påverkan, grumling och konnektivitetsproblem. De befintliga skogsbilvägarna i projektområdet passerar bäckar på flera platser. Vägarna kommer att förstärkas och delvis breddas. Bedömningen är att detta kan ske utan att vattenmiljön behöver
påverkas, och någon större risk för påverkan på nedströms liggande vattendrag bedöms inte föreligga
med föreslagna skyddsåtgärder.
I maxexempellayouten kommer de nya föreslagna vägarna inom projektområdet inte att passera över
något vattendrag som vid naturvärdesinventeringen bedömts hysa naturvärde.
Konsekvenserna för de värden som är knutna till vattenmiljöerna bedöms med inarbetade skadeförebyggande åtgärder som obetydliga.
Tillstånd till vattenverksamhet kommer att sökas om det blir aktuellt avseende samtliga åtgärder som
kan komma att kräva detta.
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Inom 20 km från projektområdet finns en befintlig och tre tillståndsgivna vindkraftanläggningar. Av-

stånden till dessa är stort (8-19 km) och markanspråket utgör en liten del av projektområdet och i ett

vidare perspektiv en mycket liten del av de liknande marker och livsmiljöer som finns i närregionen. De
kumulativa effekterna på naturmiljöerna bedöms därför bli obetydliga.

Sammanvägd konsekvensbedömning för naturmiljöer
I maxexempellayouten kommer inga av de objekt som i samband med naturvärdesinventeringen

bedömts hysa ett högt eller mycket högt naturvärde att beröras av planerade verksplaceringar eller
tillhörande infrastruktur.
I maxexempellayouten finns ett vindkraftverk (Verk 20 i bilaga 25 på sidan 5) placerat i ett inventerat
område med högt naturvärde (objekt X i naturvärdesinventeringen, bilaga 11) Området är dock avverkningsanmält senast 2016.
En bäckmiljö, som ingår i ett inventerat område med högt naturvärde (objekt FF i naturvärdesinventeringen, bilaga 11) kommer att beröras av byte av vägtrumma, breddning och förstärkning av vägområdet.
Vid projektområdets södra infart är det ett område (objekt A i naturvärdesinventeringen, bilaga 11) som
har inventerats som högt naturvärde och som på samma sätt kommer att beröras av byte av vägtrumma, breddning och förstärkning av vägområdet på båda sidor om den befintliga vägen.
Sammantaget bedöms konsekvenserna för naturmiljöerna bli små.

Tabell 9. Bedömningsgrunder för naturmiljöer. Bedömningen är att konsekvenserna blir små.
Stora
konsekvenser

Måttliga
konsekvenser

Små
konsekvenser

Obetydliga
konsekvenser

Positiva
konsekvenser

Stor eller måttlig
påverkan på nationella värden, eller
stor påverkan på
värden av regionalt
intresse.

Liten påverkan på
nationella värden
eller måttlig påverkan på värden av
regionalt intresse.

Liten påverkan på
värden av lokalt/regionalt intresse.

Obetydlig påverkan på värden av
lokalt/regionalt
intresse.

Förbättrade
förutsättningar för
naturvärdena.
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5.4 Fåglar
5.4.1 Förutsättningar
Fågelutredning i bilaga 12.

En skrivbordsstudie och ett flertal fältinventeringar har genomförts under 2014 och 2015 för

Inventering av kungsörn i bilaga 13 och 16.

att kartlägga fågellivet i området vid Fasikan.

Inventering av spelplatser för tjäde roch orre i
bilaga 14.

Kungsörn inventerades i mars 2014 och 2015,

Inventering av våtmarksfåglar och rovfåglar i
bilaga 15.

skogshöns under april 2014, övriga rovfåglar
samt våtmarksfåglar i juni 2014 och ugglor

Inventering av ugglor i bilaga 17.

i mars 2015. Resultaten har sammanställts
i fristående rapporter som är bilagda miljökonsekvensbeskrivningen (bilagorna 13-18). I
övrigt lämnas inventeringsresultaten in separat

till Länsstyrelsen då de innehåller information om känsliga arter. Länsstyrelsen får avgöra i vilken mån
uppgifterna bör behandlas konfidentiellt. Dock görs en presentation av områdets fågelliv nedan där
insamlad kunskap presenteras utan att exakta lokaluppgifter nämns.
Dominansen av brukad barrskog gör att fågelfaunan inom och i närheten av projektområdet nästan helt
utgörs av skogslevande arter. Det varierande
landskapet runt projektområdet medför att
fågelsträck inte kanaliseras i området och

Rödlistan

trakten är inte känd för att beröras av något

Rödlistan är en redovisning av arters relativa
risk att dö ut från det område som rödlistan
avser, i vårt fall Sverige. Även vanliga arter kan
bli rödlistade om deras populationer befinner
sig i kraftig minskning.

särskilt omfattande fågelsträck. Projektområdet utgör inte heller någon betydande rastplats för sträckande fåglar.

Rödlistan är uppdelad i sex olika kategorier,
var och en med sin ofta använda förkortning:
kunskapsbrist (DD), nationellt utdöd (RE), nära
hotad (NT), sårbar (VU), starkt hotad (EN)
och akut hotad (CR). Arter i de tre sistnämnda
kategorierna kallas med en gemensam term
för hotade arter. I denna rapport redovisas arter
i dessa tre kategorier samt arter som är nära
hotade (NT).

Flera fågelarter som endera är upptagna på
den nationella rödlistan eller är utpekade som
särskilt skyddsvärda i bilaga 1 till EU:s fågeldirektiv häckar inom projektområdet. Sådana arter, eller arter som på annat vis utpekats som
känsliga i vindkraftssammanhang presenteras
mer ingående nedan.

Den svenska rödlistan tas fram av Artdatabanken enligt internationella kriterier och revideras
regelbundet. Den senaste rödlistan publicerades 2015. De bilagor som togs fram före denna
publicering har kompletterats med ett kort PM
som beskriver eventuella konsekvenser av den
nya rödlistan på ingående inventeringar och
bedömningar.

Vanligare arter som observerats vid inventeringar i området men som inte anses känsliga
för en vindkraftsutbyggnad, exempelvis genom
korta störningsavstånd, presenteras inte.
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Fågeldirektivet är ett EU-direktiv från 1979. Det
innehåller regler till skydd för samtliga naturligt
förekommande och vilt levande fågelarter inom
EU, totalt 200 fågelarter.

synta fall byggs boet på en klipphylla eller i en
gran eller en asp. I dagens intensivt brukade
skogslandskap häckar arten oftast i höjdlä-

I bilaga 1 till fågeldirektivet listas de fågelarter
som är särskilt skyddsvärda.

gen och branter där rester av gammal skog
lämnats kvar.

Fågeldirektivet har implementerats i den
svenska Artskyddsförordningen. Arter listade
i bilaga 1 till fågeldirektivet markeras med FD
efter artnamnet.

Sedan tidigare finns kännedom om ett kungsörnsrevir med revircentrum drygt 3 km väster
om projektområdet. Reviret är stabilt och har
funnits på samma plats under flera år. Under
vårvintrarna 2014 och 2015 har riktade inven-

teringar av förekomst av kungsörn inom projektområdet och 3 km omkring detsamma genomförts.
Det kända reviret har varit besatt både under 2014 och 2015 års inventeringar. Under inventeringarna
har även ett ytterligare ett kungsörnsrevir konstaterats. Reviret har ett troligt revircentrum norr eller
nordväst om projektområdet. Utifrån landskapets beskaffenhet bedöms en häckningsplats för reviret
inte vara belägen inom 3 km från projektområdet.
Den sammantagna bedömningen är att projektområdet inte nyttjas mer frekvent av kungsörn än andra
närliggande områden i landskapet som inte utgör häckningsplats.
PilgrimsfalkVU,FD
Pilgrimsfalk häckar i branta klippstup med några få undantag främst i Norrbotten där arten kan häcka
på vidsträckta myrar i områden utan branta klippor. I bebodda områden kan pilgrimsfalken välja att
häcka på byggnader.
Det finns inga rapporter om pilgrimsfalk inom 10 km från inventeringsområdet. Arten har dock ökat
under senare år och flera nya häckningar har hittats i både Västernorrlands och Jämtlands län, och det
är sannolikt att det finns ytterligare okända häckningslokaler. Inga observationer av pilgrimsfalk gjordes
i samband med inventeringen av rovfåglar i området. De till synes närmast lämpliga häckningsmiljöerna för pilgrimsfalk är belägna väster om projektområdet, t.ex. vid Dysjöskallen ca 3 km från projektområdet. Fasikan och bergen öster om projektområdet är inte tillräckligt branta för att hysa häckande
pilgrimsfalk.
FjällvråkNT, FD
Fjällvråken föredrar att häcka i klippor. Klipporna behöver dock inte vara lika höga som för pilgrimsfalk.
Fjällvråken häckar dessutom ofta i risbon i öppnare miljöer, t.ex. på hyggen. Det gör att det finns flera
häckningsmöjligheter inom ca 3 km från projektområdet.
Vid inventeringen av rovfåglar konstaterades ett häckande par fjällvråk vid Lillberget inom projektområdet, och ett häckande par öster om projektområdet vid Krogberget. Den senare häckningen är belägen
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över 2 km från projektområdet vilket överstiger det skyddsavstånd om 1 km som rekommenderas av
Naturvårdsverket (2011) och diskuteras därför inte vidare i denna MKB.
Häckningen vid Lillberget är belägen på en klippavsats i en brant med projektområdet och berget i väster. Berget utgör en effektiv avskärmning mot en etablering av vindkraft på platån. Utifrån häckningsplatsens placering och i förhållande till den omgivande terrängen bedöms risken för påverkan på ett
par som går till häckning på platsen som låg. Den största risken bedöms utgöras av kollisionsrisken.
En hänsynszon om 500 m mot häckningsplatsen bedöms i detta fall vara tillräcklig för att inte öka kollisionsrisken för fjällvråk. Bedömningen grundas på att;
•• Det finns i dagsläget inte lämpliga födosöksområden för häckande fjällvråk inom
projektområdet i zonen mellan 500 m från boplatsen och 1 km in i projektområdet.
•• Klippan där boplatsen är belägen är riktad mot öster, dvs bort från projektområdet.
Berget i väster utgör därför en effektiv avskrämning mot vindkraftsverk uppe på
platån.
•• Fjällvråken är oregelbunden i sitt uppträdande då populationen fluktuerar med gnagartillgången.
•• Häckningsplatsen inte bedöms som stabil då det i det omgivande landskapet finns
flera kända häckningsplatser för fjällvråk vilka nyttjas regelbundet medan den aktuella häckningsplatsen inte är känd sedan tidigare.
•• Arten är inte lika starkt knuten till etablerade häckningsplatser som t.ex. kungsörn.
Under perioden 15 april - 30 juni kommer inte heller några anläggningsarbeten (se definition på sidan
30) att utföras inom 500 m från häckningsplatsen.
FiskgjuseFD
Fiskgjusen lever på fisk och häckar i grova talltoppar i närheten av kusten eller större sjöar. Den både
spelflyger och födosöker från hög höjd vilket gör den utsatt för kollisioner med vindkraftverk. De två
närmaste kända häckningarna finns vid Torringen och i Helvetesbrännans naturreservat, båda drygt 9
km från projektområdet. Inom projektområdet finns inga sjöar som kan utgöra lämpliga födosöksbiotoper. Projektområdet hyser heller inga större myrar (lämpliga häckningsbiotoper) och ligger relativt högt
i förhållande till de större lämpliga fiskevatten. Fiskgjuse bedöms därför endast sällan passera genom
projektområdet.
BivråkVU,FD
Bivråk häckar i Norrland i framförallt i högproduktiv granskog. Öppna gläntor och närhet till vatten är
andra viktiga faktorer för häckande bivråk. Detta innebär att lämpliga häckningslokaler i stort sett saknas inom projektområdet. Arten födosöker oftast sittande i skogen och flyger under häckningstiden ofta
under trädtoppshöjd, varför den sannolikt ytterst sällan utsätts för kollisionsrisker med vindkraftverk.
Under spelflykten och efter häckningstiden ses den dock oftare flyga på högre höjder.
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Bivråk har vid en handfull tillfällen noterats inom 10 km från projektområdet. En koncentration av ob-

servationer finns 5-6 km sydväst om projektområdet (Artportalen 2014). Inga observationer har gjorts
inom 5 km från projektområdet. Möjligen kan t.ex. Granbodåsen ibland attrahera födosökande bivråk,
men det är inte troligt att arten regelbundet förekommer inom projektområdet.
BerguvNT, FD

Det finns inga uppgifter om berguv inom 10 km från projektområdet registrerade i Artportalen (2014).
Arten har inte heller observerats i samband med de inventeringar som gjorts i området, se bilaga 17.

Sannolikt är tätheterna av bytesdjur för låga för att det ska finnas goda förutsättningar för häckande

berguv i området. Det innebär dock inte att någon enstaka häckning inte kan förekomma. Sannolikheten för en häckning är dock låg då arten förekommer sparsamt i Norrlands inland.
Inom själva projektområdet finns inga lämpliga häckningslokaler, det finns heller inga sjöar, större
våtmarker eller byar som attraherar större tätheter av potentiella bytesdjur för berguven. Sammantaget
bedöms det inte regelbundet finnas berguv inom projektområdet.
SlagugglaFD
Slagugglan häckar i barr- och blandskog, ofta i anslutning till myrar, hyggen och jordbruksmark. Till
skillnad mot flertalet andra ugglor är slagugglan mycket stationär och stannar i sitt revir även under år
med dålig tillgång på föda.
I samband med inventering av ugglor i området noterades en spelande slaguggla inom projektområdet,
strax nordväst om Granbergets naturreservat. Det finns idag inga rekommenderade skyddsavstånd mot
häckningsplatser för slaguggla och kunskapen om vilken påverkan vindkraft har på arten är bristfällig. Under inventeringen hördes två spelande slagugglor, bägge hanar. En av dessa befann sig inom
projektområdet, strax väster om Granbodåsen. Den andra i närheten av Jämtkrogen, ca 1 km öster om
projektområdet.
StorlomFD
Storlommen häckar huvudsakligen i klarvattensjöar med goda fiskbestånd. Under fältinventeringen av
våtmarksfåglar påträffades en häckning av storlom i Stor-Gransjön ca 350 m nordväst om projektområdet.
Sveriges Ornitologiska Förening föreslår i sin vindkraftspolicy en skyddszon om 1 km från häckningstjärnen som helt undantas från utbyggnad (SOF 2009 med aktualisering 2013). Det föreslagna skyddsavståndet bygger dels på en allmän uppfattning om att storlommen är störningskänslig vid sina häckningsplatser och dels på en studie från Skottland som genomförts i ett betydligt öppnare landskap än
det nu aktuella. I Naturvårdsverkets rapport 6467 (Naturvårdsverket 2011) har inte denna skyddszon
tagits upp trots att övriga skyddszoner i övrigt bygger på SOF:s föreslagna buffertzoner.
Storlom håller sig oftast till sin häckningstjärn under hela häckningssäsongen och det är därför inte
nödvändigt att vidta särskilda åtgärder för att minska riskerna för kollision eller barriäreffekter. Då det
finns en avskärmande skogridå runt häckningstjärnen bedöms avståndet mellan häckningstjärnen och
projektområdet, ca 350 m, vara tillräckligt för att minimera störningen under häckning.
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SmålomNT, FD
Smålommen häckar företrädesvis i mindre, fisktomma sjöar och tjärnar och kan flyga längre sträckor till
lämpliga vatten för födosök.
Under fältinventeringen av våtmarksfåglar 2014 påträffades en häckning av smålom vid Slädflotjärnen
ca 630 m från projektområdet. Både ett häckande par och bo observerades vid inventeringen. Häckningen 2014 var dock misslyckad och inga ungar fanns vid tjärnen vid efterföljande besök. Sveriges Ornitologiska Förening föreslår i sin vindkraftspolicy en skyddszon om 1 km från häckningstjärnen som helt
undantas från utbyggnad (SOF 2009 med aktualisering 2013). Det föreslagna skyddsavståndet bygger
dels på en allmän uppfattning om att smålommen är störningskänslig vid sina häckningsplatser och
dels på en studie från Skottland som genomförts i ett betydligt öppnare landskap än det nu aktuella. I
Naturvårdsverkets rapport 6467 (Naturvårdsverket 2011) har inte denna skyddszon tagits upp trots att
övriga skyddszoner i övrigt bygger på SOF:s föreslagna buffertzoner.
I det aktuella fallet verkar skogen kring Slädflotjärnen avskärmande varför en skyddszon om 450 m bedöms tillräcklig, d.v.s. avståndet mellan häckningstjärnen och befintlig väg i öster. I realiteten kommer
inga vindkraftsverk att uppföras närmare än 630 m från häckningsplatsen. Inte heller några förstärkningsarbeten kommer att utföras inom 500 m från häckningsplatsen under smålommens häckningstid
1 maj - 15 juli.
Eftersom smålommen flyger mellan häckningstjärnen och fiskeplatser rekommenderar Sveriges Ornitologiska Förening (SOF 2013) även att flygvägar mellan smålommens häcknings- och fiskeplatser
skyddas. Då smålommens häckning misslyckades under 2014 var förutsättningarna för att lokalisera
flygvägar för smålommarna mycket dåliga och ingen riktad inventering av flygvägar utfördes. Vid en
analys av möjliga fiskevatten för smålom framgår dock att det inte finns något lämpligt fiskevatten som
skulle kunna innebära att lommar flyger in över projektområdet under födosöksturer mellan häckningstjärnen och potentiella fiskevatten. De närmaste potentiella fiskevattnen är Dysjön, Flottringen,
Bensjön, Hemsjön och Torringen, alla på mellan 4 och 9 km från häckningstjärnen. Baserat på tidigare
uppgifter är det möjligt att Hemsjön är en av de viktigaste födosökslokalerna i området.
SvarthakedoppingNT,FD
Svarthakedopping häckar i vegetationsrika småvatten i skogs- och myrmarker.
En häckning av svarthakedopping noterades vid Dysjötjärnen, väster om projektområdet, i samband
med inventering av våtmarksfåglar i juni 2014. Det finns idag inga generellt rekommenderade skyddsavstånd mot häckningsplats för svarthakedopping. Projektområdet har dock reviderats så att det idag är
beläget 500 m från häckningsplatsen för svarthakedopping.
Vadare
Av utpekade vadare noterades enbart grönbena i samband med den inventering av våtmarksfåglar
som utfördes i juni 2014.
Arten noterades häcka med tre par vid Dysjön, väster om projektområdet, samt ett par vid Slädflotjärnen ca 630 m nordväst om projektområdet. Projektområdets utformning har reviderats efter invente-
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ringstillfället så att projektområdet idag är beläget 500 m från Dysjön. Inom projektområdet kommer

inte heller vindkraftverk med tillhörande infrastruktur att anläggas på våtmarker av klass 1 och 2 enligt
länsstyrelsernas våtmarksinventering.
TjäderFD

Tjäder häckar i skogsmark, gärna med inslag av myrar, i större delen av landet men saknas på Öland
och Gotland. I fjälltrakterna förekommer den upp till björkzonen (Ottosson m.fl. 2012). En riktad in-

ventering av tjäder inom området kunde konstatera att området till stor del saknar förutsättningar för
tätare bestånd av tjäder p.g.a. den stora dominansen av hyggen, ungskog och gran - ingendera något
lämpligt tjäderhabitat. Tjäderstammen inom projektområdet bedöms därför vara gles.
Gällande spelplatser så noterades två spelplatser inom inventeringsområdet för tjäder (projektområ-

det + 1 km) under den riktade skogshönsinventeringen, söder om Dysjötjärnen och vid Tjärnflon/ HansPersfliggemyran.
De spelplatser som konstaterades under inventeringen bedöms inte utgöra viktiga spelplatser i den
meningen att de nyttjas av fler än 5 tuppar (Naturvårdsverket 2011 b), och bedömningen är att det inte
finns någon mer spelplats av tjäder inom projektområdet.
Orre FD
Orre häckar i skogsmark över hela landet utom på Öland. De högsta tätheterna finns normalt i områden
med stor andel björk och de starkaste stammarna finns i norra Svealand och södra Norrland. Större
öppna ytor som mossar, myrar och hyggen är viktiga inslag i orrens livsmiljö. Det innebär att orren inte
är lika missgynnad av markanvändningen inom projektområdet som tjädern och är därför något vanligare där. Populationen av orre betraktas trots det även den som gles.
Gällande spelplatser så noterades tre spelplatser inom inventeringsområdet (projektområdet + 1 km)
under den riktade skogshönsinventeringen. Spelplatser noterades vid Stormyran (åtta spelande tuppar), Tjärnflon (2 + 3 tuppar) och Hans-Perfliggemyran (2 tuppar).
De spelplatser som konstaterades under inventeringen bedöms inte utgöra viktiga spelplatser i den
mening av att de nyttjas av 10 eller fler tuppar. Spelplatsen vid Stormyran kan potentiellt hysa fler
spelande orrar i ett längre tidsperspektiv med tanke på att populationen av orre kan fluktuera relativt
kraftigt mellan åren. Då spelplatsen vid Stormyran under vissa år potentiellt kan nyttjas av fler än 10
tuppar kommer inga vindkraftsverk att uppföras närmare än 300 m från spelplatsen. Anläggningsarbeten kommer inte heller att utföras inom 500 m från Stormyran under speltiden 1 april - 15 maj.
Områdets betydelse för sträckande, rastande och övervintrande fåglar
Troligen sker mycket av sträcket över Norrlands inland på bred front där den geografiska tyngdpunkten styrs av väder och vind, men tydliga ledlinjer som älvdalar, sjösänkor eller höjdryggar kan förväntas
kanalisera sträck under vissa förhållanden. Det varierade området runt projektområdet gör inte att
sträcket kanaliseras. Trakten i sig är heller inte känd för att beröras av något särskilt fågelsträck.
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Någon betydande rastplats (betesområde eller nattplats) för större fåglar som svanar, gäss och tranor
finns inte inom 10 km från projektområdet. Traktens barrskogsdominerade och höglänta terräng bedöms inte heller ha större mängder övervintrande fåglar. Eftersom bytestillgången vintertid är begränsad så bedöms mycket få rovfåglar övervintra i regionen. Delar av fågelfaunan i regionen, t.ex. kungsörn,
ugglor och skogshöns, är dock mer utpräglade stannfåglar och dessa rör sig inom projektområdet även
vintertid.

5.4.2 Skadeförebyggande åtgärder
•• Inga vindkraftverk med tillhörande infrastruktur ska anläggas på våtmarker av klass 1
och 2.
•• Inga vindkraftverk ska anläggas inom 500 m från häckningsplats för fjällvråk.
•• Inga anläggningsarbeten ska utföras inom 500 m från häckningsplats för fjällvråk
under perioden 15 april - 30 juni.
•• Inga anläggningsarbeten (anläggning av vägar, elnät, kranuppställningsplatser eller vindkraftverk) ska utföras inom 500 m från häckningsplats för slaguggla under
perioden 1 feb - 31 maj.
•• Inga vindkraftverk ska anläggas inom 300 m från Stormyran.
•• Inga anläggningsarbeten ska utföras inom 500 m från Stormyran under perioden 1
april - 15 maj.
•• Inga anläggningsarbeten ska utföras inom 500 m från häckningsplats för smålom
under perioden 1 maj- 15 juni.
•• Vindkraftanläggningens anslutning till luftledning kommer att utformas så att risken
för eldöd hos ugglor och rovfåglar minimeras.

5.4.3 Konsekvensbedömning
Generellt om påverkan på fågelfaunan
Fåglar rör sig i luftrummet och kan påverkas av vindkraftverk på andra sätt än de fasta naturvärdena på
marken. Påverkan kan delas in i:
•• Förluster av livsmiljöer till följd av vindkraftanläggningens markanspråk och störningseffekter (drift samt bygg- och underhållsarbete)
•• Kollisioner med rotorblad, torn och luftledningar
•• Barriäreffekter för flygande fåglar till följd av undvikandebeteenden
•• Eldöd till följd av kontakt med ledningar och transformatorer
Lokaliseringen av en vindkraftetablering är sannolikt den faktor som har störst betydelse för effekterna
på fåglar. Etableringar på platser med viktiga häcknings- och rastförekomster av utpekade arter, större
fågelkolonier eller flyttstråk t.ex. utmed dalgångar eller kuster kan orsaka negativa effekter på fåglarnas
livsmiljöer eller en ökad dödlighet. Artspecifika beteenden, topografi och fåglarnas lokala rörelsemöns-
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ter är dock också viktiga faktorer som kan styra
påverkansgraden (Naturvårdsverket 2011).

Bevarandestatus i
bedömningsgrunderna för arter

Hur vindkraftsutbyggnad påverkar skogsle-

5

Med gynnsam bevarandestatus menas att en
art har fortsatt goda förutsättningar att fortleva
i området. Begreppet gynnsam bevarandestatus är centralt inom Natura 2000, men observera att denna bedömningsgrund inte har med
Natura 2000 att göra.

vande fåglar är studerat i begränsad omfattning. Kunskapen om vindkraftens effekter på
fågelfaunan är till stor del baserad på studier
i öppna marker och vid kusten. I skogsmark
berörs andra fågelarter och utbyggnadens
konsekvenser på naturmiljöer och landskapet
blir delvis annorlunda. Påverkan genom habi-

tatförluster, fragmentering och barriäreffekter, buller och kollisionsrisker kan dock antas vara fortsatt i
fokus.
Eventuella risker och bedömningar för de känsliga fågelarter som häckar inom eller i nära anslutning till
projektområdet presenteras nedan.
KungsörnNT, FD
Det är känt att kungsörn är en art som riskerar att påverkas negativt av vindkraftsutbyggnad, främst
genom kollisioner med vindkraftsverkens vingar, men också genom ökad störning på häckplatser och
minskad tillgång till jaktmarker genom habitatförluster och barriäreffekter. I Naturvårdsverkets rapport
6467 (Naturvårdsverket 2011) rekommenderas ett skyddsavstånd om 2-3 km mot häckningsplats för
kungsörn.
Inventeringar av kungsörn har utförts i området under vårvintrarna 2014 och 2015. Resultaten av dessa
inventeringar visar att det förekommer två kungsörnsrevir i närheten av projektområdet (bilaga 13 och
16). Det ena av reviren är känt sedan tidigare och är beläget väster om projektområdet. Häckningsplatsen för reviret är beläget över 3 km från projektområdet. Det andra reviret har ett troligt revircentrum
norr eller nordväst om projektområdet. Utifrån landskapets beskaffenhet bedöms en häckningsplats
för reviret med stor sannolikhet inte finnas inom 3 km från projektområdet.
Projektområdet är beläget på en höjdplatå med omgivande sluttningar. Sluttningarna i anslutning till
projektområdet östra gräns bedöms nyttjas mer frekvent av örnar än andra områden, men då det finns
gott om branter i det omgivande landskapet bedöms de inte vara av särskild betydelse. Sannolikt kommer även hyggena inom projektområdet att attrahera födosökande kungsörn under en viss tid, men då
skogen vuxit upp kommer de inte att vara attraktiva. Området inom projektområdet bedöms därför inte
nyttjas mer frekvent av kungsörn än andra närliggande områden i landskapet.
Sammantaget bedöms vindkraftanläggningen inte försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för kungsörn lokalt.
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FjällvråkNT, FD
Fjällvråk är en art som riskerar att påverkas negativt av vindkraftsutbyggnad, främst genom kollisioner
med vindkraftsverkens vingar, men också genom ökad störning på häckplatser och minskad tillgång till
jaktmarker genom habitatförluster och barriäreffekter. I Naturvårdsverkets rapport 6467 (Naturvårdsverket 2011) rekommenderas ett skyddsavstånd om 1 km mot häckningsplats för fjällvråk.
Fjällvråk har i samband med inventering av rovfåglar noterats häcka vid Lillberget. Ett hänsynsområde
om 500 m kommer att tillämpas, inom vilket inga vindkraftsverk kommer anläggas. Under perioden 15
april - 30 juni kommer inte heller några anläggningsarbeten att utföras inom 500 m från häckningsplatsen.
Med de inarbetade skadeförebyggande åtgärderna bedöms sammantaget inte vindkraftanläggningen
försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för fjällvråk.
Skogshöns
Tjäder och orre utpekas som känsliga för vindkraftsutbyggnad i Naturvårdverkets syntesrapport om
vindkraftens effekter på fåglar (Naturvårdsverket 2011). Anledningen är att hönsfåglar jämfört med
andra artgrupper relativt ofta kolliderar med vindkraftverk och andra konstruktioner. Tjäder och orre
samlas på spelplatser under våren vilket gör att det finns en förhöjd kollisionsrisk ifall vindkraftverk placeras i närheten av spelplatserna. Det framhålls i rapporten att riskerna för påverkan från vindkraft på
populationer av skogshöns i ett nationellt eller regionalt perspektiv är nästan obefintliga, men att lokal
påverkan kan förekomma. Det är inte studerat hur lek- och häckningsframgång påverkas av vindkraftverk, men det finns en misstanke på att en negativ påverkan kan bli fallet ifall vindkraftverk placeras
nära spelplatsen, då miljöerna som spelplatserna finns i är viktiga för arterna. Sammantaget rekommenderar Naturvårdsverket att en skyddszon på 1 km, där inga vindkraftverk uppförs, upprätthålls kring
större spelplatser för orre och tjäder. Med större spelplatser avses för tjäder spelplatser med fler än fem
tuppar och för orre spelplatser med fler än tio tuppar.
Projektområdet hyser få och relativt små och fragmenterade områden med den skogstyp som tjädern
trivs i. Under den inventering av spelplatser för tjäder och orre som utförts noterades två spelplatser
för tjäder. Båda spelplatserna besöktes dock enbart av en spelande tupp varför de inte bedöms utgöra
några större spelplatser för tjäder.
Orre är inte lika missgynnad av markanvändningen och är följaktligen något vanligare i området. Tre
spelplatser för orre noterades inom projektområdet (bilaga 14). Ingen av spelplatserna bedöms utgöra
någon viktigt spelplats för orre i den mening att de nyttjas av 10 tuppar eller fler. Vid en spelplats,
Stormyran, räknades 8 tuppar. Denna spelplats bedöms potentiellt kunna nyttjas av 10 eller fler tuppar under goda år då den lokala populationen av orre är större. Ett hänsynsområde om 300 m kring
Stormyran kommer därför att tillämpas, inom vilket inga vindkraftverk kommer att anläggas. Under
perioden 1 april - 15 maj kommer inte heller några anläggningarbeten att utföras inom 500 m från
Stormyran.
Med de inarbetade skadeförebyggande åtgärderna bedöms sammantaget inte vindkraftanläggningen
försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för tjäder och orre.
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SlagugglaFD

Det finns idag ingen dokumenterad kunskap om hur slaguggla påverkas av utbyggnad av vindkraft. Sannolikt är att arten framför allt kan komma att påverkas genom ökad störning på häckplatser. Det finns

inte heller några generellt rekommenderade avstånd för hänsynsområden mot häckplats för slaguggla.
Under inventeringen i mars 2015 observerades en spelande slaguggla strax nordväst om Granbergets

naturreservat. Ett hänsynområde om 500 m kommer att tillämpas inom vilket inga anläggningsarbeten
kommer att utföras under perioden 1 feb - 31 maj. Hänsynsområdet har anpassats till det förmodade
området för häckningen.
Med de inarbetade skadeförebyggande åtgärderna bedöms sammantaget inte vindkraftanläggningen
försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för slaguggla.
Lommar
Båda lomarterna är känsliga för mänsklig störning vid sina häckningsplatser och det misstänks att de
kan störas av vindkraftverk som byggs nära boet, eller av den ökade mänskliga aktivitet som uppförandet medför (Naturvårdsverket 2011). Smålom är också utsatt för risker för kollisioner och barriäreffekter då den normalt häckar i fiskfria små tjärnar och flyger för att födosöka i större fiskrika sjöar. Detta
medför ett stort antal flygningar mellan häckningsplatsen och platsen för födosök under häckningen.
Storlommar håller sig oftast till sin häckningssjö under hela sin häckningssäsong och flyger inte mellan
olika vatten som smålommen. Naturvårdsverket ger inga generella rekommendationer om skyddszoner
mellan häckplatser för små- eller storlom (Naturvårdsverket 2011). Däremot föreslår Sveriges Ornitologiska Förening en skyddszon på minst 1 km runt sjöar och tjärnar där lommar av endera arten regelbun-

det häckar, samt att flygvägarna mellan smålommens häcknings- och fiskeplatser skyddas (SOF 2013).
Under inventeringen av våtmarksfåglar noterades en storlomshäckning vid Stor-Gransjön ca 350 m
nordväst om projektområdet, samt en smålomshäckning vid Slädflotjärnen ca 630 m norr om projektområdet. Enligt analysen i bilaga 15 inte finns något lämpligt fiskevatten som föranleder misstankar om
att smålommarna ska flyga in över projektområdet under födosöksturer mellan häckningstjärnen och
potentiella fiskevatten. Närmaste potentiella fiskevatten ligger mellan 4 och 9 km från häckningstjärnen i västlig till nordostlig riktning, d.v.s. i riktning bort från projektområdet.
Med de inarbetade skadeförebyggande åtgärderna bedöms sammantaget inte vindkraftanläggningen
försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för storlom och smålom.
SvarthakedoppingNT,FD
Det finns idag ingen dokumenterad kunskap om hur svarthakedopping påverkas av utbyggnad av
vindkraft och det finns idag inga generellt rekommenderade skyddsavstånd mot häckningsplats för
svarthakedopping.
Sammantaget bedöms anläggningen med vidtagna skyddszoner inte försvåra upprätthållandet av en
gynnsam bevarandestatus för svarthakedopping.
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Vadare
Vadare är en av de artgrupper som i studier visat sig vara särskilt känsliga för störningar från vindkraftverk och man har i flera studier påvisat minskade tätheter nära vindkraftverk. Detta gäller generellt
för våtmarksfåglar, men just vadare visar undvikelseeffekter även på lite längre håll. Naturvårdsverket
rekommenderar en buffertzon på 500 m kring myrar med rödlistade arter eller arter upptagna i bilaga 1
till EU:s fågeldirektiv, samt kring myrar med höga tätheter av vadare generellt (Naturvårdsverket 2011).
Under den inventering av våtmarksfåglar som utfördes i juni 2014 noterades grönbena häcka på två
våtmarker med ett respektive två par. I övrigt noterades inga andra utpekade vadare häcka i området.
Av ej utpekade arter noterades gluttsnäppa och enkelbeckasin med något eller enstaka par.
Med de inarbetade skadeförebyggande åtgärderna bedöms sammantaget inte vindkraftanläggningen
försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för grönbena.
Sträckande, rastande och övervintrande fåglar
Generellt har det visat sig att sträckande fåglar påverkas i mindre grad av vindkraft än stationära,
häckande eller övervintrande, fåglar (Naturvårdsverket 2011). Detta hänger samman med att varje
individ passerar vindkraftverken endast en gång per säsong till skillnad från stationära fåglar som rör
sig mycket fram och tillbaka genom området. Ofta befinner sig sträckande fåglar, inte minst rovfåglar,
dessutom på så höga höjder att de inte riskerar att kollidera. Flertalet fåglar, inte minst sjöfåglar, ändrar
flygkurs i god tid för att undvika kollision men vissa artgrupper har visat sig vara mindre benägna att
undvika vindkraftverk och dyker därför oväntat ofta upp i kollisionsstatistiken, däribland måsfåglar och
rovfåglar (Naturvårdsverket 2011). Det finns dock inget som tyder på att det är just under flyttningen
som rovfåglar är extra utsatta för kollision. Vindkraftanläggningar som visat sig döda ovanligt många
rovfåglar finns snarare i områden med koncentrationer av häckande eller övervintrande individer (Bevanger m.fl. 2009, Smallwood & Thelander 2008).
Antalet fåglar av olika arter som sträcker igenom projektområdet och hur dessa beter sig då de passerar området är inte helt klarlagt. Troligen sker mycket av sträcket över Norrlands inland på bred front
där den geografiska tyngdpunkten styrs av väder och vind, men tydliga ledlinjer som älvdalar, sjösänkor
eller höjdryggar kan förväntas kanalisera sträck under vissa förhållanden. Det varierade området runt
projektområdet gör inte att sträcket kanaliseras. Trakten i sig är heller inte känd för att beröras av något
särskilt fågelsträck. Någon betydande rastplats (betesområde eller nattplats) för större fåglar som
svanar, gäss och tranor finns inte inom 10 km från projektområdet.
Traktens barrskogsdominerade och höglänta terräng bedöms inte heller ha större mängder övervintrande fåglar. Eftersom bytestillgången vintertid är begränsad så bedöms mycket få rovfåglar övervintra i
regionen. Delar av fågelfaunan i regionen, t.ex. kungsörn, ugglor och skogshöns, är dock mer utpräglade
stannfåglar och dessa rör sig inom projektområdet även vintertid.
Bedömningen är att anläggningen medför små risker för enstaka kollisioner. Kollisionsrisken bedöms
inte vara av sådan omfattning att det riskerar att försvåra upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus för någon art, varken regionalt eller nationellt.
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Kumulativa effekter

Inom 20 km från projektområdet finns en befintlig och tre tillståndsgivna vindkraftanläggningar Avstånden till de i landskapet angränsande anläggningarna varierar mellan 8-19 km, och det uppstår därmed

inte någon kumulativ barriäreffekt av anläggningarna. Bedömningen är att den planerade vindkraftsanläggningen vid Fasikan bidrar till en ökad kumulativ risk för kollisioner mellan fåglar och vindkraftsverk.
Den ökade risken för kollisioner bedöms dock som liten.

Sammanvägd konsekvensbedömning för fåglar

Sammantaget bedöms anläggningen således medföra små konsekvenser för områdets fågelliv. Vid
den artvisa genomgången ovan bedöms påverkan bli liten eller obefintlig för var och en av de genomgångna arterna och artgrupperna. Genom att planera placeringen av vindkraftverken utifrån den
kunskap som finns om områdets fågelliv idag har de viktigaste områdena för särskilt känsliga arter
undantagits och det är således främst vanliga skogslevande fågelarter som lokalt kommer att påverkas
negativt av anläggningen. Säkerheten anses som god då ett flertal fältinventeringar är genomförda av
observatörer med god inventeringsvana. Dessutom finns ett bra referensmaterial i form av studier kring
hur fåglar påverkas av vindkraftverk.
Vindkraftanläggningen medför trots ovanstående slutsats biotopförluster och störningar för fågellivet.
Framför allt under byggskedet är det troligt att skogslevande fåglar undviker delar av projektområdet
på grund av buller och mänsklig aktivitet, men för merparten av fåglarna blir störningen troligen av
tillfällig karaktär. En anläggning av den här storleken kan också medföra konsekvenser som är svåra
att förutse, exempelvis kan ekologiska samband komma att påverkas. En ytterligare fragmentering av
landskapet kan medföra minskade förutsättningar för spridning av vissa arter och göra området mindre
attraktivt för nya par av olika arter att etablera sig.
Även under driftskedet kan den ökade mänskliga aktiviteten medföra att vissa störningar kan få mer
bestående karaktär. En viss risk för kollision föreligger alltid vid uppförande av vindkraftverk, även för
utpekade arter. Riskerna bedöms dock generellt vara små och bedömningen är att det endast är ett
ytterst litet antal individer som riskerar att drabbas.

Tabell 10. Bedömningsgrunder för fåglar. Bedömningen är att konsekvenserna blir små.
Stora
konsekvenser

Måttliga
konsekvenser

Små
konsekvenser

Obetydliga
konsekvenser

Positiva
konsekvenser

Stor påverkan på
arts bevarandestatus i projektområdet och påverkan
på bevarandestatusen i regionen.

Måttlig påverkan
på arts bevarandestatus i projektområdet men
ingen i påverkan i
regionen.

Liten påverkan på
arts bevarandestatus i projektområdet men ingen påverkan i regionen.

Enstaka individer
kan påverkas men
bevarandestatusen
för arten i projektområdet påverkas
inte.

Förbättrade
förutsättningar för
gynnsam bevarandestatus för art.
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5.5 Övrig fauna och arter upptagna i
artskyddsförordningen
5.5.1 Förutsättningar
Däggdjur
Av däggdjuren har fladdermöss studerats mer noggrant genom en fältinventering. För övriga arter har
information insamlats främst genom länsstyrelsernas inventeringsrapporter, samt kontakt med Länsstyrelsen i Jämtland och Västernorrlands län under samrådet.
Fladdermöss
Fladdermusinventeringen genomfördes under juli 2014. Resultaten har sammanställts i en fristående
rapport som är bilagd miljökonsekvensbeskrivningen (bilaga 18). Inventeringen har genomförts med så
kallade autoboxar (inspelningsutrustning för ultraljud) under sammanlagt 21 boxnätter fördelat på två
tillfällen.
Som helhet utgörs projektområdet huvudsakligen av låga biotopvärden för fladdermöss. Förekomsten
av koloni- eller föryngringslokaler så som bl.a. hålträd, byggnader och grova träd är låg.
Medan det inte finns någon känd fladdermuskartering från Bräcke kommun så har en kartering av fladdermusfaunan genomförts i Ånge kommun, där tre arter noterades; nordisk fladdermus, mustasch/
brandts fladdermus och vattenfladdermus. Av dessa arter noterades nordisk- och brandts fladdermus
under inventeringen vid projektområdet. Mustasch- och brandts fladdermus går visserligen inte att
skilja åt med hjälp av ultraljudsdetektor, men områdets nordliga läge och beskaffenhet innebär att
ljudinspelningar är att betrakta som brandts fladdermus.
Nordisk fladdermus är den tveklöst vanligast förekommande arten i området och stod för ca 93 % av
alla inspelningar. Brandts fladdermus stod för resterande ca 7 %.
Av de fladdermusarter som betraktas som högriskarter i förhållande till vindkraft noterades endast
nordisk fladdermus. Andra potentiella högriskarter som finns i regionen utgörs av gråskimlig fladdermus (ett fynd i Sollefteå kommun, Svensson 2007), arten förekommer dock inte inom projektområdet.
Gråskimlig fladdermus är mer eller mindre en migrerande art och mycket ovanlig så pass långt norrut
som det aktuella projektområdet är beläget.
I samband med inventering av fladdermusfaunan i området förbisågs fäbodarna vid Granbodåsen.
Utifrån inventeringsresultatet i området som helhet samt tidigare kännedom om fladdermusfaunan i
regionen bedöms nordisk fladdermus vara den av de fladdermusarter som utgör högriskart i förhållande till vindkraft som kan förekomma vid fäbodarna. Fasikan Vindkraft kommer att tillämpa ett skyddsavstånd om ca 1 km mot fäbodmiljön.
Sammantaget finns det inget som indikerar att området är artrikt avseende fladdermus.
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Sveriges vanligaste fladdermusart och den enda som förekommer över hela landet. Den hittas i de
flesta biotoper och är ett av Sveriges vanligaste däggdjur.
Brandts fladdermus

Arten är skogslevande och undviker att passera över stora öppna ytor. Artens utbredning sträcker sig

från Skåne i söder till södra Norrbotten. Brandts fladdermus betraktas inte som högriskart i förhållande
till vindkraft på grund av dess beteende vid födosök.
Områdets betydelse för sträckande fladdermöss
Projektområdets nordliga inlandsläge innebär att det inte finns några uppenbara ledlinjer för migration
av fladdermus genom området. En ökad risk under tiden för migration bedöms därför som ringa.
Övriga däggdjur
Vad gäller övriga däggdjur hyser trakten stammar av älg, rådjur, fälthare och skogshare. Även brunbjörn
och lodjurNT förekommer i regionen. Spår och spillning av brunbjörn noterades i samband med naturvärdesinventeringen (se bilaga 11). Tillfälliga förekomster av vargEN går inte att utesluta då det är en art
som förekommer i regionen och vandrar långa sträckor. Under 2013 har personal från Länsstyrelsen i
Västernorrland spårat järv inom några km från projektområdet och man har misstankar om en järvlya i
området mellan Fasikan och Staberget i söder (Peter Nilsson muntl. 2014). Bland de mindre rovdjuren

förekommer bl.a. räv, mård, mink och grävling. Vidare förekommer mindre däggdjur som hermelin, småvessla och olika sorkarter i varierande antal mellan olika år.
Övriga arter i artskyddsförordningen
Av de övriga arter som tas upp i Artskyddsförordningens bilaga 1 finns ingen dokumenterad förekomst
inom projektområdet eller dess omedelbara närhet. Arter som kan antas förekomma i utrednings- området eller dess närområde är åkergroda och lappranunkel. Dessa antaganden grundas på kännedom
om arternas utbredning och livsmiljöer.
Av de arter som listas i Artskyddsförordningens bilaga 2 har jungfru marie nycklar, skogsnycklar, ängsnycklar, brudsporre, revlummer och dofttickaVU påträffats i området. Ytterligare arter som kan antas
förekomma i projektområdet eller dess närområde är skogsödla, vanlig padda, vanlig groda, huggorm,
käppkrokmossaNT, långskaftad svansmossaNT, spindelblomster, tvåblad, grönkulla, knärot, korallrot,
nattviol, skogsfruNT, plattlummer, mattlummer och revlummer. Dessa antaganden grundas på kännedom om arternas utbredning och livsmiljöer. Gällande de mer krävande orkidéerna och mossorna är
det främst den kalkinfluerade moränen som gör att de bedöms som möjligen förekommande.
Då det saknas lämpliga livsmiljöer för övriga listade arter bedöms förekomster av dessa som osannolika.

5.5.2 Skadeförebyggande åtgärder
•• Inga vindkraftverk ska anläggas inom ca 1 km från fäbodarna i Granbodåsens fäbodmiljö.
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5.5.3 Konsekvensbedömning
Fladdermöss
Samtliga svenska fladdermusarter är upptagna i bilaga 1 i artskyddsförordningen samt skyddade enligt
en särskild europeisk överenskommelse kallad ”Eurobats”.
Den generella bedömningen är att stora delar av projektområdet utgörs av hårt brukad produktionsskog med låga biotopvärden och låga förutsättningar för en hög artrikedom och/eller ett högt individantal av fladdermöss. Antalet hålträd, gamla grova träd, klippskrevor eller andra strukturer som tjänar
som koloni- och föryngringslokaler är lågt inom projektområdet. Det bedöms därmed finnas få kolonieller föryngringsplatser inom området.
Enligt resultaten från fältinventeringen är fladdermusfaunan fattig i projektområdet. Totalt noterades
två arter. Även aktiviteten vid de inventerade platserna var generellt låg.
Sammanvägd konsekvensbedömning för fladdermöss
Nordisk fladdermus bedöms vara den art som kan komma att påverkas vid en vindkraftsetablering i
området. Förekomsten av arten i projektområdet bedöms dock som låg och påverkansgraden som
liten. Sammantaget bedöms anläggningen medföra obetydliga konsekvenser för områdets fladdermusfauna.

Övriga däggdjur
Nedanstående är sammandrag från Naturvårdsverket och Vindvals syntesrapport (6499) Vindkraftens
effekter på landlevande däggdjur från 2012.
Det finns mycket få studier av vindkraftens påverkan på däggdjur. De som finns pekar på vissa, om än
temporära, effekter under byggfasen då det pågår mycket arbeten och mänsklig aktivitet inom projektområdet. Under denna fas kan de större däggdjuren undvika projektområdet i viss utsträckning (Álvares
m.fl. 2011, Flagstad & Tovmo 2010, Walter m.fl. 2006, Wallin 1998).
Vägtrafik utgör en störningsfaktor för många större däggdjursarter, men nyttotrafiken i en vindkraftanläggning i drift är mycket låg i förhållande till de trafiknivåer där störningseffekter normalt anses göra
sig gällande (Helldin m.fl. 2010).
Den habitatförlust en vindkraftanläggning medför utgör en liten andel av landskapet som helhet och
för de flesta landlevande däggdjur, som rör sig över stora ytor, utgör denna habitatförlust troligen ingen
betydande faktor (Kuvlesky m.fl. 2007, Arnette m.fl. 2007).
Buller från vindkraftverk skulle kunna störa djurens verbala kommunikation eller försämra djurens förmåga att uppfatta rovdjur som närmar sig. En studie från norra Tyskland visade dock inga tecken på att
småvilt som fälthare, rådjur eller rödräv fördelar sig annorlunda eller använder livsmiljöer på ett annat
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sätt i områden med vindkraftanläggningar än i referensområden utan vindkraft (Menzel & Pohlmeyer,

1999). Studien visade också att inom en radie av 10 – 1000 m från ett vindkraftverk var användandet av
området lika för alla avstånd till vindkraftverket.
Sammanvägd konsekvensbedömning för övriga däggdjur
Sammantaget bedöms konsekvenserna för övriga däggdjur under driftsfasen som obetydliga.

Övriga arter i Artskyddsförordningen

För de i Artskyddsförordningen listade djurarterna som finns eller kan antas finnas i projektområdet

görs bedömningen att området inte är av stor vikt för arternas fortlevnad i stort. Nämnda växtarter finns
spridda i låga tätheter i projektområdet och det är sannolikt att enstaka exemplar kan beröras av den
planerade vindkraftsetableringen. De områden som i samband med naturinventeringen i området identifierats hysa ett mycket högt naturvärde, samt våtmarker som uppvisar ett högt naturvärde kommer
dock att undvikas vid exploateringen varför det inte är sannolikt att listade arter kommer att påverkas
mer än ytterst marginellt.

Tabell 11. Bedömningsgrunder för fladdermöss och övriga arter förutom fåglar. Bedömningen är att konsekvenserna blir
obetydliga.
Stora
konsekvenser

Måttliga
konsekvenser

Små
konsekvenser

Obetydliga
konsekvenser

Positiva
konsekvenser

Stor påverkan på
arts bevarandestatus i projektområdet och påverkan
på bevarandestatusen i regionen.

Måttlig påverkan
på arts bevarandestatus i projektområdet men
ingen i påverkan i
regionen.

Liten påverkan på
arts bevarandestatus i projektområdet men ingen påverkan i regionen.

Enstaka individer
kan påverkas men
bevarandestatusen
för arten i projektområdet påverkas
inte.

Förbättrade
förutsättningar för
gynnsam bevarandestatus för art.
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5.6 Rennäring
5.6.1 Förutsättningar
Rennäringen är en av de verksamheter som kan påverkas av de förändringar som en ny vindpark medför. Projektområdet Fasikan ligger inom Jijnjevaerie och Jovnevaerie samebyars vinterbetesmarker. Ett
samrådsmöte har hållits med vardera sameby. Jijnjevaerie sameby har även bistått med underlagsmaterial i form av samebyns renbruksplan.
Projektområdet är inte utpekat som riksintresse för rennäringen. Närmaste riksintresse för rennäringen
ligger på ett avstånd om ca 1 km från projektområdet, se Figur 17 på sidan 83
De berörda samebyarna och bolaget har varit överens om att det inte varit nödvändigt att göra en
särskild rennäringsutredning. Parterna har även ansett att ett samrådsmöte varit lagom. För beskrivningen av samebyarnas årscykel och övergripande markanvändning har samebyarna hänvisat till redan
offentligt material. Dessa delar beskrivs därför endast kortfattat i denna MKB. Fokus ligger istället på
beskrivning av markanvändningen i det berörda området, konkurrerande markanvändningsintressen
och de kumulativa effekterna.
Jovnevaerie sameby
Jovnevaerie sameby är en fjällsameby som bedriver renskötsel från norska gränsen ned mot områden
strax väster om Sundsvall. Åretruntmarkerna finns inom Krokoms kommun och vinterbetesmarkerna
inom Sundsvall, Ånge, Bräcke, Östersund, Ragunda och Krokoms kommuner. Samebyn har ca 50 medlemmar och 8-9 renskötselföretag. Samebyn delas vanligen in i tre familjegrupper/vinterbetesgrupper
beroende på bete- och vinterförhållanden. Högsta tillåtna renantal är 4500 renar i vinterhjorden.
Två av de tre vinterbetesgrupperna flyttar ofta sina renar med lastbil från åretruntmarkerna till vinterbetesmarkerna. Detta eftersom den uppbyggda infrastrukturen, byar och samhällen i området näst
intill omöjliggör traditionell flyttning. Framförallt har regleringen av Indalsälven gjort det svårt för Jovnevaerie att flytta sina renar till fots över denna. De renskötare som under vintern håller till i områdena
närmast åretruntmarkerna flyttar till fots.
Samebyn försöker vanligtvis komma ned till vinterbeteslandet kring mitten av oktober, efter att brunsten är avklarad. De tre vinterbetesgrupperna nyttjar då olika vinterbetesområden, främst områdena
kring Ringsta, Lillsjöhögen och Gimdalslandet. Samtliga tre vinterbetesområden utgörs delvis eller till
stor del av riksintressen för rennäringen. Vinterbetesområdet Gimdalslandet är det område som ligger
längst österut och närmast projektområdet Fasikan.
Samebyn använder varje vinter betesområdet vid Gimån från oktober till slutet på april. Det är ett
mycket bra betesområde med omväxlande vinterbete med häng- och marklav samt en del snårskog.
För att sprida ut betestrycket i området kring Gimån försöker renskötarna styra och flytta renarna mellan olika delar inom området. Normalt betar en vinterbetesgrupp vid Gimån, men under dåliga år kan
även de andra grupperna hålla sina renar där.
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Gimdalen

Hemsjön

Anläggningar

Kärnområde (Renbruksplan)

Flyttled

Nyckelområde (Renbruksplan)

Uppsamlingsområde

Riksintresse för rennäringen

Projektområde Fasikan

0

Trivselland

4

8 km

Betestrakt (Renbruksplan)

Figur 17 Markanvändning Jovnevaerie och Jijnjevaerie samebyar. Delutsnitt från Jijnjevaerie samebys renbruksplan. Observera att
renbruksplanen är en översiktlig beskrivning av rennäringens markanvändning och avvikelser i beteslandsindelningens information kan förekomma. Beteslandsindelningen är en dynamisk process och uppdateras kontinuerligt både baserat på ny kunskap
och förändringar i landskapet.
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Tabell 12. Vindkraftanläggningar inom Jovneevaerie samebys marker.(Vindbrukskollen 2015) Observera att denna
databasen inte är komplett eller aktuell och därmed bara visar en del av de vindkraftanläggningas som planeras.
Namn

Status

Antal vindkraftverk

Vallrun

I drift

1

Almåsa

I drift

1

Råshön

I drift

8

Ollebacken 1

I drift

6

Raftshöjden syd

I drift

4

Hällingarna

I drift

1

Mörttjärnberget

I drift

40

Raftsjöhöjden

Beviljad

10

Ollebacken 2

Beviljad

5

Ismundsundet

Beviljad

6

Bodtjärnberget

Beviljad

2

Ingridsvedberget

Beviljad

5

Storflohöjden

Beviljad

5

Gastsjö

Beviljad

6

Högklippen

Beviljad

6

Tornäs

Handläggs

10

Storhögen

Handläggs

30

Bröcklingberget

Handläggs

25

Kusberget

Handläggs

37

Bleckberget

Handläggs

6

Midsommarberget

Handläggs

8

Mörttjärnberget 2

Handläggs

6

Holms-Västbyn

Handläggs

5

Kråktorpet

Handläggs

52

Stockåsbodarna

Handläggs

57

Nylandsbergen, Getåsen, Rödsjöåsen

Handläggs

19
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Inom Gimdalslandet finns ett kärnområde utpekat som riksintresse för rennäringen. Kärnområdet kal�las för Gråsjön och är ett särskilt viktigt betesområde. Inom kärnområdet finns anläggningen Hemsjön,
cirka 7 km från projektområdet. Anläggningen används för lossning och lastning.
Konkurrerande markanvändningsintressen inom Jovnevaerie sameby

Inom Jovnevaerie samebys marker finns flera vindkraftanläggningar. Sju är i drift, ytterligare åtta har
beviljat tillstånd och för tio pågår handläggning, se Tabell 12 på sidan 84. Andra konkurrerande

markanvändningsintressen är turistverksamhet i form av hundspann och skidåkare samt en skoterled

som sträcker sig genom riksintresseområdet vid Gimdalen. Liksom i övriga delar av renskötselområdet
påverkar skogsbruket och rovdjuren renskötseln negativt.
Markanvändning vid projektområdet
Samebyns nyttjande av vinterbetesmarkerna varierar från år till år. Vintern 2013/2014 nyttjades Gimdalslandet ända fram till väg E14 nordöst om Fasikan. Eftersom vägen saknar stängsel håller dock

renskötarna medvetet renarna på ett lagom avstånd från vägen. Betesområdet öster om väg E14 ligger
som närmast någon eller några kilometer från projektområdet Fasikan.
I området öster om väg E14 betar renarna fritt med kantbevakning. Ett kantbevakat område är ett område inom vilket renskötarna vill hålla renarna under en viss tidsperiod. För att kontrollera att renarna
inte lämnat detta område kör renskötarna skoter (ibland bil) längs utkanten av detta område. Om
renspår syns på fel sida av skoterspåret följer renskötarna efter renspåren och vänder tillbaka renarna
till det kantbevakade området. Renskötarna vill helst inte att renar ska korsa E14 p.g.a. tung biltrafik och
närheten till järnvägen. Om betet öster om E14 är bra håller sig renarna på den sidan, är betet sämre
kan det hända att renar går över E14 och mot projektområdet. I de fall de går över vägen försöker renskötarna att vända tillbaka dem.
På grund av projektområdets läge mellan väg och järnväg och de risker för renpåkörning som det medför, nyttjas inte området idag. Det avgränsade området mellan järnvägen, E14 och Ånge samhälle är för
litet för någon sameby att nyttja.
Som beskrivits ovan finns flera konkurrerande markanvändningsintressen inom samebyn och intrången
har ökat de senaste åren. Det har inneburit att även marker som tidigare nyttjats i mindre omfattning
för renskötsel nu blivit allt viktigare. Flexibilitet och möjlighet att alternera nyttjandet av markerna är
nödvändigt för samebyn. Om samebyn i framtiden ska börja nyttja projektområdet skulle det kräva
stora bevakningsinsatser av renskötarna. I praktiken är det endast om stängsel skulle sättas upp utmed
vägarna och järnvägen som området eventuellt skulle kunna börja användas. På grund av områdets
mycket begränsade storlek skulle området i så fall utgöra del av det närliggande Gimdalslandet och
nyttjas i samband med det.
Jijnjevaerie sameby
Jijnjevaerie är en fjällsameby som bedriver renskötsel från gränsen mot Norge ned mot områden väster
om Sundsvall. Inom samebyn finns 9 registrerade renskötselföretag. Totalt finns drygt 50 medlemmar
i Jijnjevaerie sameby, men under tider med hög arbetsbelastning, t.ex. vid skiljningar och samlingar,
anlitas extra personal. Högsta renantalet är 4800 renar i vinterhjorden.
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Tabell 13. Vindkraftanläggningar inom Jijnjevaerie samebys marker.(Vindbrukskollen 2015) Observera att denna databasen inte är komplett eller aktuell och därmed bara visar en del av de vindkraftanläggningas som planeras.
Namn

Status

Antal vindkraftverk

Raftsjöhöjden syd

I drift

4

Ollebacken 1

I drift

6

Hällingarna

I drift

1

Stamåsen

I drift

25

Mörttjärnberget

I drift

40

Raftsjöhöjden

Beviljad

10

Ollebacken 2

Beviljad

5

Bodhögarna

Beviljad

95

Västvattnet

Beviljad

1

Ögonfägnaden

Beviljad

33

Nallkullen

Beviljad

6

Ismundsundet

Beviljad

6

Granåsen

Beviljad

7

Storrisberget

Beviljad

6

Bodtjärnberget

Beviljad

2

Ingridsvedberget

Beviljad

5

Storflohöjden

Beviljad

5

Gastsjö

Beviljad

6

Högklippen

Beviljad

6

Österro

Beviljad

5

Östavall

Beviljad

39

Långåsen

Beviljad

7

Björnberget

Handläggs

97

Bäråsen

Handläggs

69

Storhögen

Handläggs

30

Skyttomån

Handläggs

65

Björkhöjden

Handläggs

88

Kalkstenshöjden

Handläggs

16
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Namn

Status

Antal vindkraftverk

Lill-Villflon

Handläggs

14

Knulen

Handläggs

5

Kusberget

Handläggs

37

Bleckberget

Handläggs

6

Midsommarberget

Handläggs

8

Bodbergsplatån

Handläggs

6

Mörttjärnberget 2

Handläggs

6

Hästkullen

Handläggs

125

Björnlandshöjden

Handläggs

61

Stormon

Handläggs

6

Holms-Västbyn

Handläggs

5

Jenåsen

Handläggs

26

Kråktorpet

Handläggs

52

Stockåsbodarna

Handläggs

57

Nylandsbergen, Getåsen, Rödsjöåsen

Handläggs

19

5

Åretruntmarkerna är lokaliserade till Hotagsfjällen i Krokoms kommun. Vinterbetesmarkerna sträcker
sig i sydostlig riktning från Hotagsfjällen och ner mot kusten genom Kramfors, Härnösand, Timrå,
Sundsvall, Ånge, Bräcke, Östersund, Ragunda, Sollefteå, Strömsund och Krokoms kommuner. Sommarbete sker på både den svenska och den norska sidan av gränsen och betet är riktigt bra.
Samebyn försöker att stanna i sommarbetesområdena så länge som möjligt under sensommar och
höst i syfte att undvika att spendera mycket tid i områdena mellan sommar- och vinterbetesmarkerna,
vilka är påverkade av infrastruktur och skogsbruk.
Indalsälven har tidigare inneburit ett hinder för flytt till vinterbeteslandet, men idag sker transport där
över med lastbil till områden längre mot kusten, bl.a. Sörbygden och Hunge. Betesområdet Hunge är ett
kärnområde av riksintresse för rennäringen och ligger cirka 1 mil nordväst om projektområdet Fasikan.
Konkurrerande markanvändningsintressen inom Jijnjevaerie sameby
Jijnjevaerie sameby är den sameby som har flest vindkraftanläggningar inom samebyn, både vad gäller
byggda och planerade, se Tabell 13 på sidan 86. Det finns fem vindkraftanläggningar i drift och 17 har
beviljat tillstånd. Ytterligare 21 är under handläggning. Även inom kärnområdet Hunge planeras en ny
vindkraftanläggning, Bodbergsplatån med sex vindkraftverk.
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Den omfattande etableringen av vindkraft inom samebyn har inneburit att renskötseln varit tvungen att
anpassas därefter. Samebyn delar nu in sig i fler och mindre vinterbetesgrupper än tidigare. Under mitten av 80-talet fanns endast en stor vinterbetesgrupp och sedan 2013 är det fem grupper. De mindre
grupperna innebär att renhjordarna har anpassats efter att betesområdena har blivit beskurna. Det
medför att det blir mer arbete per ren inom grupperna då de mindre hjordar kräver samma bevakning
som de större. Ett lika stort antal renskötare måste därmed bevaka fler grupper.
Skogsbruket vid Hunge och Fasikan-området ligger utanför nuvarande FSC:s gränsområde för var det
krävs att samråd hålls med samebyarna. Skogsbruket håller därmed inte samråd med samebyn angående planerande åtgärder i dessa områden. Området inom vilket skogsbruket ska hålla samråd med
rennäringen är beläget några mil väster om Fasikan.
Rovdjur finns inom hela samebyn. På senare år har närvaron av varg ökat. Revir finns eller har funnits
i Naggen och även vid Lillhärdal och Överturinge. Varg därifrån rör sig upp mot Hunge-området. Även
den s.k. Junseletiken har varit i området och besökt tre av vinterbetesgrupperna där den gjort jaktförsök
men även rivit renar. Skogsjärv finns i området och Naturvårdsverket har som mål att den ska öka inom
hela Västernorrlands län.
Markanvändning vid projektområdet
Betesområdet vid Fasikan anses av samebyn vara svårnyttjat p.g.a. att det är omringat av väg E14 i öster och järnvägen i väster. Det är stor risk att renar blir påkörda i området. När betet varit dåligt har renar
från betesområdet väster om Fasikan passerat järnvägen och gått in i utredningsområdet. Renskötarna
har inte flyttat dem dit utan renarna har gått dit självmant. Renskötarna har vid sådana tillfällen vänt
renarna och flyttat tillbaka dem över järnvägen.
Samebyn har idag inget vinterland som är orört och även områden som tidigare varit ”reservområden”
kan komma att tas i anspråk. De områden som idag uppfattas ha mindre betydelse kan bli oerhört
viktiga allt eftersom påverkan på kärnområden ökar.
Om samebyn i framtiden ska börja nyttja projektområdet skulle det vara under förutsättning att området stängslades av helt mot väg och järnväg.
Betesförutsättningar inom projektområdet
Huvuddelen av projektområdet utgörs av skogsmark där tall, gran och contortatall är de vanligaste
trädslagen. Det har under flera trädgenerationer bedrivits ett aktivt skogsbruk inom området och stora
arealer är nu planterade med ensartade, likåldriga barrträdsbestånd, och i vissa fall contortatall. I det
fåtal skogsbestånd med högt naturvärde som finns kvar, främst i områdets öst- och sydbranter, finns
ett varierat trädskikt både vad avser ålder, storlek och trädslag. Där är förekomsten av hänglavar bitvis
rik.
Sammanfattningsvis bedöms inte projektområdet vara ett högkvalitativt betesområde.
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I likhet med så gott som all annan verksamhet inom renskötselområdet kan vindkraft leda till förlust

och störning på betesmarker och på så vis vara negativ för renskötseln. Precis som för fåglar och vilda
däggdjur sker en habitatförlust som beror av såväl direkt markanspråk och bortfall av födosöksområden som av indirekt förlust av habitat genom störningseffekter. Detta ska i sin tur relateras till habita-

tets betydelse, eftersom konsekvenserna av störningen är avhängig markanvändningen. Störd betesro
medför att renen lägger mer tid på flykt och rörelser och mindre tid på bete, med energiförluster som

följd. För renskötseln som verksamhet tillkommer andra negativa effekter som inte alltid är kopplade
direkt till störning av renarna. Ett utbyggt vägnät gör det t.ex. både mer tidskrävande och dyrare att driva och samla renarna. I och i närheten av en vindkraftanläggning omöjliggörs också metoden att samla
och driva renar med hjälp av helikopter. Även risken för iskast utgör ett orosmoment för renskötarna.
Vetenskapliga studier om renar och vindkraft
Det finns många studier på renar i relation till olika störningskällor, men relativt få studier på domesticerade renar. En jämförande litteraturstudie av påverkan av mänsklig aktivitet och infrastruktur på vilda
och domesticerade renar (Skarin & Åhman, 2014) visar att renarnas undvikelsemönster är liknande på
stor, regional, skala. För nedanstående kunskapssammanställning är fokus på domesticerade renar
eftersom det är den typen av renar som berörs av den planerade vindkraftanläggningen på Fasikan.
Vindkraftverk i drift
För vindkraft i drift finns endast två kända publicerade studier. I den senast publicerade studien (Colman et al 2012) visade resultaten på att vindkraften i drift varken utgjorde en barriär för renarna eller
att renarna undvek vindkraftanläggningen. Forskarna såg även att betets kvalitet var tydligt kopplat till
renarnas nyttjande, se vidare diskussion nedan. Den studerade platsen utgör ett lågkvalitativt område
ur rennäringssynpunkt och mot denna bakgrund bör man vara försiktig i att överföra dess resultat till
högkvalitativa områden. Studien har genomförts på en halvö som används för sommarbete. Forskarna
påpekar därför i rapporten att försiktighet även bör iakttas vid att överföra resultaten till större geografiska områden och till vinterbetesmarker.
Den andra studien är en beteendestudie som gjorts på inhägnade renar. Resultaten visade att renarna
inte stördes av vindkraftverkens rörelser eller ljud (Flydal et al 2004). Eftersom studien är bedriven i
hägn så säger den ingenting om hur vindkraftverken påverkar renens val av område. Den visar endast
att om renar ställs i ett hägn nära en vindkraftpark så ägnar de inte mindre tid åt att beta eller idissla
jämfört med i ett ostört kontrollhägn.
Vindkraftverk under byggnation
För vindkraft under byggnation finns resultat från en studie inom Malå samebys åretruntmarker, vid
Jokkmokksliden och Storliden vindkraftanläggningar (Skarin 2013). Resultaten visar att renarna undvikit
utbyggnadsområdet och reducerat användningen av flyttvägar i närheten av utbyggnadsområdet.
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Forskarna såg även ett undvikande av befintlig infrastruktur, som större vägar och kraftledningar (30 145 kV). Malå sameby nyttjar det studerade området under hela barmarksperioden, framförallt under
kalvning och försommar. Kalvningssäsongen är en period då renarna är extra känsliga och reagerar
kraftigare på störning. Det är därför svårt att överföra resultaten från Jokkmokksliden/Storliden till vindkraftanläggningar som ligger inom vinterbetesmarker.
Infrastruktur och olika typer av utbyggnader
För infrastruktur och olika typer av utbyggnader finns resultat från fjorton studier av domesticerade
renar (två lokala och tolv regionala, Skarin 2013). I sju av de tolv regionala studierna har forskarna funnit
att störningskällan haft en negativ inverkan på renens val av betesområde. Enligt dessa studier undvek
renarna infrastruktur och mänsklig aktivitet med 1-12 km (Helle & Särkelä 1993, Vistnes and Nellemann
2001, Kumpula et al 2007, Lundqvist 2007b, Anttonen et al. 2011, Helle et al. 2012). Resultaten kan vara
beroende av en mängd faktorer som t.ex. typ av ingrepp, placering i terrängen, insektsstörningar, rovdjur,
årstid, och alternativa betesområden (Skarin 2006, Lundqvist 2007a, Vistnes et al. 2008). Gemensamt
för samtliga studier är att det ofta är oklart hur beteskvalitet och betestillgänglighet påverkat resultaten. Samtidigt finns en studie där man mätt antalet spillningshögar inom 5 kilometer från en kraftledning som visar att mängden renar varit konstant på olika avstånd till kraftledningen (Bergmo 2011).
Uppföljningsprogram
Inom en del vindkraftanläggningar har det upprättats uppföljningsprogram avseende konsekvenserna
för rennäringen. Det visar sig dock inte enkelt att dra slutsatser om hur en vindkraftanläggning inverkar
på renskötseln. Huvudanledningen är att det är så många olika faktorer som var och en
kan vara av avgörande betydelse för renarnas vinterbete, inte minst beteskvaliteten och betestillgängligheten (snöförhållanden och snöstruktur). Många faktorer varierar också mellan åren. På vinterbeteslandet har i flera fall anläggningsfasen haft uppehåll på vintern, dvs. under den tid som renarna är
i området. I några fall har dock anläggningsarbeten skett parallellt med eller delvis parallellt med att
renskötsel bedrivs i området, t.ex. vid Svevinds vindkraftanläggning Gabrielsberget i Nordmalings kommun.
Erfarenheterna från drifttiden är ännu mindre studerad inom ramen för uppföljningsprogram och ännu
bara i mycket korta tidsserier. Det är därmed svårt att dra långtgående slutsatser på grund av mellanårsvariationer.
På Gabrielsberget finns erfarenheter från drifttiden. Slutsatsen härifrån är att vindkraftområdet och
dess närhet användes i mindre omfattning av renarna under driften jämfört med före byggnation. Enligt
renskötarna minskade renarnas nyttjande av vindkraftsområdet och dess närhet med ungefär hälften.
GPS-analysen visade att renarna hade haft betesro i områden som huvudsakligen ligger 3 km eller mer
ifrån vindkraftområdets centrum, vilket grovt uppskattat motsvarar ca 1 km från vindkraftområdets
ytterkant. Närmare än 3 km från vindkraftområdets centrum förekom observationer med betesro, men
observationer utan betesro var överrepresenterade. GPS-analysen visade också att renarna aktivt valde
de bättre betesområdena framför de sämre. Markens beteskvalitet var således av betydelse. Renarnas
ökade spridning innebar ökad bevakning och arbetsbelastning och renskötarna var tvungna att vara
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fler, jobba längre dagar och tillbringa mer tid på skotern. Trots bra betesförhållanden var renskötarna
tvungna att utfodra renarna. Förutom att detta ledde till merarbete och ökade kostnader dog även
några renar i hagen.

Även från Trattberget-Skallberget finns erfarenheter från drifttiden. Resultaten visar att renarna undvek
vindkraftparken och avvek några kilometer från den. Störningar från vindkraftparken hade negativ

påverkan på renarnas betesro och innebar troligen en viss ökad stress. Renarna spred sig söder- eller

västerut från vindkraftparken vilket innebar ett betesbortfall för samebyn då betesmark i anslutning till
vindkraftparken inte kunde nyttjas. Spridningen av renar innebar även ett ökat betestryck mot Ånger-

manälven och områden längre söderut. Viss styrning av renarna var nödvändig för att förhindra spridning till angränsande samebyar. Den försämrade betesron och den längre vandring som spridningen
medförde innebar sannolikt en försämring av renarnas fysiska hälsa.

5.6.3 Vindkraftanläggningen Fasikans effekter på rennäringen
Den befintliga infrastruktur som omger projektområdet Fasikan (mittbanan med två spår i väster och
väg E14 i öster) innebär att området är svåråtkomligt och inte används för renskötsel. Den planerade
vindkraftanläggningen bedöms således inte innebära några nämnvärda effekter på rennäringen. Även
om det förekommer att en mindre mängd renar uppehåller sig i projektområdet under kortare perioder,
är det totalt sett ett område som samebyarna har svårt att använda eftersom området är litet, redan
påverkat av befintlig infrastruktur och risken för påkörning är stor.
Inte heller några betydande effekter på närliggande betesområden förväntas uppstå. För Jovnevaerie
ligger närmaste betesområde/riksintresseområde ca en kilometer ifrån projektområdets ytterkant.
Landskapet mellan dessa områden genomskärs av väg E14. Mot denna bakgrund bedöms projektet
Fasikan inte medföra några ytterligare betydande effekter på betesområdet/riksintresseområdet, vid
sidan av de effekter som befintlig väg redan medför idag. För Jijnjevaerie sameby ligger närmaste betesområde ca 1 mil ifrån projektområdet och detta bedöms vara ett för stort avstånd för att effekter ska
kunna uppstå på betesområdet.
Om området mellan järnvägen, E14 och Ånge samhälle i framtiden skulle stängslas in skulle det kunna
börja användas för renskötsel. Området är dock fortfarande begränsat arealmässigt. Det finns i dagsläget inga kända planer på att stängsel ska sättas upp utmed berörd järnvägs- eller vägsträcka.
Nedan görs en effektbeskrivning för ett scenario där området mellan järnvägen och E14 är instängslat
och används i framtiden av någon av samebyarna. Effekterna uppstår endast i de fall projektområdet
nyttjas för renbete.
Effektbeskrivningen görs utifrån nedanstående parametrar:
•• Direkt betesbortfall
•• Barriäreffekter
•• Spridningseffekter
•• Säkerhetseffekter
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Direkt betesbortfall
Med direkt betesbortfall menas de ytor som omvandlas från naturlig mark till hårdgjorda eller schaktade ytor. Totalt kommer maximalt ca 60 ha att tas i anspråk för vägar och vindkraftverk inom projektområdet och på dessa ytor sker ett direkt betesbortfall i den mån ytorna har bete.
Barriäreffekt
Med barriäreffekt menas att renarna skyggar för den typ av nya företeelser i terrängen som en vindskraftanläggning med tillhörande mänsklig aktivitet utgör eller att renarna ändrar sitt beteende så att de
vandrar genom området utan att tillgodogöra sig betet. Till skillnad från den relativt enkla uppgiften att
beräkna det direkta betesbortfallet så är utrymmet för osäkerheter väsentligt större när det gäller det
indirekta betesbortfall som uppstår om renen inte föredrar vindkraftområdet och dess närhet till följd
av störningen. Renarna är individer som reagerar på skilda sätt. En del av dem störs inte i någon omfattning medan andra är mer störningskänsliga och skyggar för nya företeelser i terrängen. Studier har visat
att vajor med kalv generellt sett är mer skygga än sarvar och ungdjur. Om en barriäreffekt uppstår eller
inte och hur stor den är kan därmed bero av vilka individer som studeras.
Följande effekter bedöms eventuellt kunna uppstå till följd av vindkraftanläggningen i de fall projektområdet nyttjas för renbete:
•• Grupper av renar vill inte fortsätta självmant mot vindparken utan vänder tillbaka
eller viker av i annan riktning.
•• De renar som självmant rör sig in i området eller som renskötarna aktivt styr in i området finner ingen eller endast delvis betesro. De rör sig fortare över och förbi området, vilket medför att de inte tillgodogör sig betet på samma sätt som skulle ha gjort
om inte vindkraftanläggningen fanns där.
Effekterna under byggskedet är beroende av hur lång tid som kommer att krävas för att bygga vindparken och vilken tid på året som detta kommer att ske. I grova drag bedöms byggskedet medföra samma
typ av effekter som under driftskedet. Om anläggningsarbeten sker under barmarksperioden, d.v.s. den
tid då renarna inte befinner sig i området, blir effekterna under byggtiden dock mindre än under drift.
Om anläggningsarbete däremot pågår under den tid renarna är i området kan effekterna under byggnation blir större än under drift eftersom byggnation tidvis innebär mycket mänsklig aktivitet, ljud och
rörelser.
Spridningseffekt
Med spridningseffekter avses oönskad spridning av renarna från ett område på ett sätt som gör att de
inte tillgodogör sig betet till fullo utan sprids i olika riktningar och måste återsamlas. Spridningseffekten
är nära kopplad till barriäreffekten. En ökad rörelse och spridning av renarna i projektområdet kan leda
till att fler renar rör sig mot järnvägen eller väg E14. Ett stängsel utmed järnvägen och väg E14 bedöms
dock kunna lindra en eventuell spridningseffekt. Stängsel är dock aldrig hundraprocentiga eftersom det
ofta finns öppningar för vägar och/eller vattendrag. Dessa öppningar skulle renskötarna vara tvungna
att bevaka noggrant.
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På samma sätt som för barriäreffekten är spridningseffekten under byggskedet beroende av hur lång

tid som kommer krävas för att bygga vindparken och vilken tid på året som detta kommer ske. I grova
drag bedöms byggskedet medföra samma typ av effekter som under driftskedet. Effekterna kan bli

större eller mindre än under drift beroende på i vilken omfattning byggnation sker när renar befinner sig
i området.
Säkerhetseffekt

Med säkerhetseffekter avses sådana aspekter som påverkar säkerheten för både renskötare och renar,
dvs. trafik, anläggningsarbeten, risken med nedfallande is etc. Studier har visat att vindkraft är förenat
med mycket små säkerhetsrisker. Den mest diskuterade säkerhetsrisken under drifttiden är nedisning
och risken för iskast i samband med att snö eller is lossnar från rotorbladen (se vidare i avsnitt 5.15 om
säkerhet).

I de fall projektområdet nyttjas för renbete befinner sig renskötarna också i omgivningarna eftersom de
måste bevaka kanten mot väg E14 och järnvägen (öppningarna i stängslet) noga. Det kan också hända
att renskötarna samlar och flyttar renar igenom området. Under dessa perioder kan renar och renskötare komma att utsättas för risk för iskast.
Även under byggtiden finns risk att is lossnar från vindkraftverken, men eftersom de står stilla faller isen
rakt ner. Risken för att renar eller renskötare ska träffas av is bedöms således vara mindre under byggtiden. Under byggtiden sker många transporter, vilket innebär en risk för ökad renpåkörning. Det finns
även risker förknippade med att det är en byggarbetsplats. Bland annat kommer gropar att grävas och
sprängning att ske. Om det sammanfaller med tider för renskötsel i området kan det innebära risker för
renskötare och renar som vistas i området.

5.6.4 Skadeförebyggande åtgärder
Konsekvenserna kan begränsas om skadeförebyggande åtgärder vidtas. De skadeförebyggande åtgärderna grundar sig på effektbeskrivningen och syftar till att begränsa den skada som kan komma att
uppstå.
Följande åtgärder kommer att vidtas:
•• Bolaget ska inför varje vintersäsong ta kontakt med de berörda samebyarna. Detta
ska i första hand ske muntligen per telefon, men om bolaget har svårt att få tag på
renskötarna kan det ske genom brev.
•• Bolaget ska informera de berörda samebyarna om bygg- och underhållsaktiviteter
som pågår i området. Bolaget ska alltid ha en utsedd kontaktperson som samebyarna kan kontakta.

5.6.5 Konsekvensbedömning
Området mellan järnvägen, väg E14 och Ånge samhälle är arealmässigt litet, påverkat av befintlig infrastruktur och skogsbruk och mycket svåranvänt idag. Det är därför osäkert om området överhuvudtaget
kommer att nyttjas för renbete inom överskådlig tid. Enligt samebyarna är stängsel utmed järnvägen
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och väg E14 en förutsättning för att området ska kunna nyttjas framöver. Det finns dock i dagsläget inga
sådana planer för de berörda väg- och järnvägssträckorna.
Inom vinterbetesmarkerna för både Jijnjevaerie och Jovnevaerie samebyar har det på senare år skett en
stor utbyggnad av vindkraft, och fler tillståndsgivna anläggningarna planeras att byggas. Dessutom pågår samråd och handläggning för ytterligare projekt. Inom 3 mil från Fasikan finns redan en vindkraftanläggning i drift (Mörttjärnberget), tre anläggningar beviljade (Långåsen, Östavall och Ingridsvedberget)
och ytterligare tre under handläggning (Bodbergsplatån, Mörttjärnberget 2 och Björnberget).
I praktiken innebär den omfattande vindkraftutbygganden en mindre yta för samebyarna att bedriva sin
verksamhet på. Det är flera samebyar som idag överlappande nyttjar markerna i Jämtland/Västernorrland och etableringarna orsakar en dominoeffekt mellan vinterbetesgrupperna inom samebyarna, men
även mellan dem. Det kan leda till konkurrens om betesområdena och osämja mellan samebyarna.
De kumulativa effekterna inom samebyarna till följd av den omfattande vindkraftsutbyggnaden inom
samebyarna områden skulle kunna innebära att samebyarna framöver behöver nyttja projektområdet
Fasikan för renbete. Om viltstängsel skulle sättas upp utmed E14 och/eller järnvägen skulle detta öka
sannolikheten att projektområdet framöver börjar användas. Området är dock fortfarande begränsat
till ytan.
Liksom för effektbeskrivningen har konsekvensbeskrivningen gjorts baserat på ett scenario där intilliggande järnväg och väg stängslas in och området nyttas under vindkraftanläggningens drifttid. Konsekvenser uppstår endast i de fall projektområdet nyttjas för renbete.
Ökad arbetsbelastning och ökade kostnader
Till följd av barriär- och spridningseffekter kan den planerade vindkraftetableringen komma att väntas
medföra att renskötarna måste ägna mer tid åt kantbevakning och styrning av renhjorden. Förutom
en ökad arbetsbelastning för de enskilda renskötarna med att styra och hålla ihop renarna innebär det
även ökade bränsle- och slitagekostnader för fordon och ev. anställningar för att klara arbetet. Barriäroch spridningseffekter medför dessutom att renarna får sämre kondition om de ägnar tiden åt att röra
sig istället för att beta.
Ökad sårbarhet
Konsekvenserna ska beskrivas med ett kumulativt förhållningssätt. För samebyn innebär de befintliga
och planerade kumulativa intrången ett behov av flexibilitet för att kunna göra omställningar. Flexibiliteten är dessutom mycket viktig för att kunna anpassa renskötseln till rådande väder- och snöförhållanden (t.ex. isbildning) samt för att betet ska hinna återhämtas.
Liksom alla nya intrång bedöms den planerade vindkraftparken vid Fasikan öka samebyarnas sårbarhet
inför andra exploateringar inom vinterbetesmarkerna. Det är mycket svårt att bedöma de kumulativa
effekterna då konsekvenser för alla exploateringar inte kunnat studeras i detalj, men sett till den planerade vindkraftanläggningens lokalisering bedöms den inte på ett betydande sätt öka de kumulativa
effekterna i samebyarna.
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Konflikter och sociala konsekvenser

Spridningseffekter kan innebära att renarna rör sig till områden där de kan orsaka konflikter och/eller

oro för renskötarna. Den ökade arbetsbelastningen kan också medföra sociala konsekvenser. Den oro

som kommer av att det till följd av alla ingrepp i markerna är svårare att få tid och ekonomi att gå ihop

kan leda till sämre hälsa, både kroppslig och psykosocial. Oron verkar kumulativt med andra exploateringar.
Påverkan på rennäringens riksintressen

Rennäringen är ett allmänt intresse för vars verksamhet det finns utpekade områden av riksintresse

som sett till sin helhet syftar till att bevara förutsättningarna för att kunna bedriva renskötsel. Projektområdet Fasikan är inte utpekat som riksintresse för rennäringen. Närmaste riksintresse ligger på ett
avstånd om ca 1 km, dock på motsatt sida E14 och stamledningen, som båda utgör barriärer och en risk
för renarna och renskötseln. Nyttjandet av riksintresseområdet bedöms inte påtagligt försvåras.
Permanenta konsekvenser efter avslutad verksamhet
Efter det att vindparken tagits ur drift och monterats ner blir de kvarvarande konsekvenserna mycket
små. Vägarna kommer att bli kvar efter avslutad verksamhet, vilket innebär ett permanent betesbortfall. Vegetation såsom gräs, örter, buskar och mindre träd kommer att återetablera sig på tidigare
anläggningsytor.
Samlad konsekvensbedömning
Enligt krav från Länsstyrelsen i Västernorrlands län görs här en samlad bedömning av konsekvenserna
enligt bedömningsgrunderna i Tabell 14. Bedömningen är en sammanfattning och förenkling av tidigare
beskrivningar. Det är därför viktigt att hela rennäringsavsnittet läses för mer utförlig beskrivning. Att
bedöma konsekvenserna för rennäringen är alltid förenat med osäkerheter.
Den samlade bedömningen är att konsekvenserna blir små, på gränsen till obetydliga. Området är
mycket svårtåtkomligt på grund av intilliggande infrastruktur och används inte i dagsläget. Det är
endast om stängsel sätts upp som området i framtiden skulle kunna börja användas och det är i ett
sådant scenario som konsekvenser skulle kunna uppstå. Enligt detta resonemang överensstämmer
konsekvenserna mer med bedömningsgrunderna för obetydliga konsekvenser. Anledningen till att
denna MKB ändå bedömer att konsekvenserna blir små är att den planerade vindkraftetableringen är
ett ingrepp i renskötselområdet på mark som Jovnevaerie och Jijnjevaerie samebyar har rätt att bruka.
Alla sådana ingrepp innebär i regel alltid någon form av påverkan på rennäringen. Vindkraften planeras
dessutom att finnas i området under en lång tidsperiod och området skulle eventuellt kunna fungera
som betesområde om stängsel sätts upp. Sammanfattningsvis bedöms därför konsekvenserna bli
små, på gränsen till obetydliga.
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Tabell 14. Bedömningsgrunder för rennäringen. Bedömningen är att konsekvenserna blir små , på gränsen till obetydliga.
Stora
konsekvenser

Måttliga
konsekvenser

Små
konsekvenser

Obetydliga
konsekvenser

Positiva
konsekvenser

Sådan påverkan på
något av samebyns nyckel- eller
kärnområden eller
viktig flyttled som
innebär att området eller flyttleden
förlorar sin funktion

Sådan påverkan på
något av samebyns
nyckel- eller kärnområde eller viktig
flyttled som innebär att områdets
eller flyttledens
funktion avsevärt
försämras

Påverkan på mindre betydelsefulla
delar av samebyns
marker.

Obetydlig påverkan
på samebyns möjlighet att passera
och nyttja marker.

Förbättrade
förutsättningar för
samebyns möjlighet att passera och
nyttja marker.

eller

Liten påverkan på
samebyns möjlighet att passera och
nyttja för samebyn
viktiga marker.

eller
sådan påverkan
som innebär att
samebyn inte längre kan passera eller
nyttja för samebyn
viktiga marker.
Påverkan bedöms
så omfattande att
den har effekter
på fundamentala
delar av samebyns
årscykel.

sådan påverkan
som innebär att
samebyns möjligheter att passera eller nyttja för
samebyn viktiga
marker avsevärt
försämras.
Påverkan bedöms
orsaka betydande
effekter för någon
av samebyns betesgrupper.

2015-06-29
96

5

5.7 Friluftsliv och turism
5.7.1 Förutsättningar

Projektområdet för vindkraft berör inte områden av riksintresse för friluftslivet eller utpekade områden

med särskilt stor regional betydelse för friluftslivet. Det finns inte häller några utpekade riksintresseområden för friluftsliv inom 10 km från projektområdet.

De marker som ingår i projektområdet nyttjas för jakt men bär i övrigt få spår av nyttjande för friluftslivet. Dessa används dock av lokalbefolkningen på det sätt som är vanligt för landsbygdens skogsmarker. Det betyder att jakt, fiske, fågelskådning samt bär- och svampplockning är av betydelse för en del

människor, främst under barmarkssäsongen. Det finns inga allmänna skidspår eller fritidsanläggningar i
projektområdet.
Jakt
Jakten är ett viktigt intresse för en del av befolkningen i eller med anknytning till bygden. Sedan 2012
är Jämtlands län indelat i sex älgförvaltningsområden, vilka i sin tur indelas i älgskötselområden eller
licensområden. Hela projektområdet, även de delar som är belägna i Västernorrlands län, ingår i älgförvaltningsområdet Östersund/Sundsvall som sträcker sig över områden från Östersund i Jämtlands län
och ut till Sundsvall i Västernorrlands län. Inom älgförvaltningsområdet berör projektområdet två älgskötselområden, Borgsjö Norra och Gråssjö Räggen. I Borgsjö Norra ingår jaktlaget Granboda viltvårdsområde och i Gråssjö Räggen ingår jaktlagen Gransjön, Åsen och Holmtjärnskilen.
Jaktlaget Gransjön arrenderar mark av SCA och jagar uteslutande älg i den norra delen av projektområdet. Jaktlaget har en jaktstuga strax nordväst om det och ett stort antal jakttorn är utplacerade längs
både skogsbilvägar och våtmarker inom projektområdet. Småviltsjakten inom projektområdet sker
genom markägaren SCA i form av kortjakt, dvs man löser ett dagkort och får sedan vara med och jaga
(Jaktledaren, muntligt 2015).

Figur 19 I anslutning till Harrån ca 3 km sydöst om projektområdet är Granboda viltvårdsområdes jaktstuga och
slakthus beläget.

Figur 18 Jaktlaget Gransjöns jaktstuga är belägen strax
nordväst om projektområdet.
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Granboda viltvårdsområde är beläget söder om länsgränsen och består av en sammanslutning av
privata markägare. Inom viltvårdsområdet jagas både älg och småvilt. De södra delarna av projektområdet utgör huvudområde för viltvårdsområdets älgjakt och jakt med löshund bedrivs även där. Småviltjakt av toppfågel bedrivs även inom projektområdet medan t.ex. rådjur jagas närmare Lombäcken.
Viltvårdsområdet har sin jaktstuga och slakthus i nära anslutning till Harrån, sydost om projektområdet
(Jaktledaren, muntligt 2015).
Fiske
Inga sjöar för fiske finns inom projektområdet.
Turism
Ingen turismverksamhet bedrivs inom projektområdet. Skogarna i området är inte särskilt välbesökta av
turister. Hellre besöks t.ex. Granbodåsens naturreservat och St. Olofsleden.
Öster om projektområdet finns Granbodåsens naturreservat och S:t Olofsleden belägna. Granbodåsens naturreservat utgörs av ett ca 17 ha stort område som omfattar både skog och öppna ängsytor.
I reservatet finns även flera gamla fäbodbyggnader. Ängsmarken omges av en gärdsgård mot omgivande skog och för att hålla den öppen betas den årligen av kor och/eller får i Länsstyrelsen regi. Även
lie används under sommaren för att hålla ängarna öppna. Enligt naturreservatets förvaltare på länsstyrelsen anordnas ingen organiserad besöksverksamhet inom naturreservatet och dess besöksvärde är
underställt det historiska och biologiska värdet som fäbodbyggnaderna och ängsmarken utgör. Det är
inte skyltat till naturreservatet från väg E14 (Länsstyrelsen i Västernorrlands län, muntligt 2014).

Figur 20 Naturreservatet Granbodåsen är beläget i nära anslutning sydöst om projektområdet.
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I dalgången ca 2 km öster om projektområdet
passerar pilgrimsleden S:t Olofsleden. Leden
är ca 500 km lång och går från Selånger vid
kusten strax söder om Sundsvall till Trondheim
i Norge. Leden är en känd handels- och kommunikationsled sedan förhistorisk tid. Sedan
medeltiden utgör leden även pilgrimsled till Nidarosromen i Trondheim i Norge. Jämtkrogen,
beläget mellan projektområdet och väg E14,
utgjorde från 1650-talet gästgiveri för resande
längs leden. Leden går genom ett varierande
landskap med både historiska och nutida
uttryck för samhällsutvecklingen och har
tidigare till stor del sammanfallit med den s.k.
Mittnordenleden. Mittnordenleden har dock
avvecklats och namnet St:Olofsleden används
istället för sträckningen (se bilaga 19).

Figur 21 Pilgrimsleden S:t Olofsleden är utmarkerad med
stoplar längs vägen sydost om projektområdet.

5.7.2 Skadeförebyggande åtgärder
Friluftslivet kommer inte att förhindras av anläggningen. Följande åtgärd är relevan för friluftslivet:
•• Bolaget ska erbjuda berörda jaktlag informationsträffar innan och under anläggningsarbetet för att ha möjlighet att under byggskedet begränsa konsekvenserna för
de som jagar inom projektområdet.

5.7.3 Konsekvensbedömning
Vindkraftanläggningen kommer inte att vara inhägnad, utan allmänheten, inklusive turister, kommer
fortsatt att kunna röra sig fritt inom projektområdet. Vindkraftverken med tillhörande infrastruktur kommer dock att påverka naturupplevelserna i projektområdet, bl.a. genom en förändrad utsikt från myrar
och andra öppna områden. Lokalt kan ljudet från vindkraftverken vara störande för upplevelsen av den
tysta naturen.
Några betydande negativa effekter på jaktbara däggdjur och fåglar i området förväntas inte under
driftskedet, även om aktiviteterna under främst byggskedet lokalt kan störa viltet. Däremot kan själva
naturupplevelsen under jakten påverkas av de fysiska intrång och ljud som vindkraften medför i området. Ljudet från vindkraftverken kan också lokalt påverka jakten genom försämrade möjligheter att t.ex.
höra en skällande hund vid älgjakt eller harjakt, i omedelbar närhet till vindkraftverken. Tillgängligheten
inom projektområdet kommer dock att öka när det nya vägnätet tas i bruk.
Möjligheten till jakt i området vid Fasikan bedöms inte påverkas i stor utsträckning när vindkraftanläggningen är i drift, men upplevelsen av jakten kan komma att förändras (se avsnitt 5.14 för bedömningen
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Tabell 15. Bedömningsgrunder för friluftslivets intressen. Bedömningen är att konsekvenserna blir små.
Stora
konsekvenser

Måttliga
konsekvenser

Små
konsekvenser

Obetydliga
konsekvenser

Positiva
konsekvenser

Stor eller måttlig
påverkan på nationella värden, eller
stor påverkan på
värden av regionalt
intresse.

Liten påverkan på
nationella värden
eller måttlig påverkan på värden av
regionalt intresse.

Liten påverkan på
värden av lokalt/
regionalt intresse.

Obetydlig påverkan på värden av
lokalt/regionalt
intresse.

Förbättrade
förutsättningar för
friluftslivets intressen.

Stor påverkan på
de naturupplevelser som är viktiga i
området.

Måttlig påverkan
på de naturupplevelser som är
viktiga i området.

Liten påverkan på
de naturupplevelser som är viktiga i
området.

Obetydlig påverkan
på de naturupplevelser som är
viktiga i området.

Tabell 16. Bedömningsgrunder för den lokala turismen. Bedömningen är att konsekvenserna blir små.
Stora
konsekvenser

Måttliga
konsekvenser

Små
konsekvenser

Obetydliga
konsekvenser

Positiva
konsekvenser

Ett stort antal
små eller ett litet
till måttligt antal
stora företag berörs och påverkan
på förutsättningarna för att bedriva kommersiell
naturturismverksamhet inom
projektområdet
är stor.

Ett måttligt antal
små eller få stora
företag berörs
och påverkan på
förutsättningarna
för att bedriva
kommersiell naturturismverksamhet
inom projektområdet är måttlig.

Få och/eller små
företag berörs och
påverkan på förutsättningarna för att
bedriva kommersiell
naturturismverksamhet inom projektområdet är liten
eller måttlig.

Obetydlig påverkan
på förutsättningarna för att bedriva
kommersiell naturturismverksamhet
inom projektområdet.

Förbättrade
förutsättningar för
att bedriva kommersiell naturturismverksamhet
inom projektområdet.

av konsekvenser för jakten under byggskedet). För småviltsjakt, kan en viss negativ påverkan på tätheterna av vanligare skogslevande fågelarter innebära vissa konsekvenser under driftsfasen, men denna
inverkan bedöms bli begränsad och lokal. Den färdiga vindkraftanläggningen kommer inte att innebära
några begränsningar för jakten. Precis som för all jakt är det dock på den enskilde jägarens ansvar att
iaktta försiktighet vid avlossande av skott, och hit räknas hänsyn till den egendom som själva vindkraftverken utgör.
Den färdiga vindkraftanläggningen kommer inte heller att innebära några begränsningar för bärplockning, skidåkning eller vandring i området.
Området i anslutning till Fasikan kommer även fortsättningsvis att kunna nyttjas för den turism som är
förknippad med naturreservatet Granbodåsen och pilgrimsleden S:t Olofsleden. Den planerade vindkraftanläggningen bedöms dock medföra att upplevelsen i naturreservatet och vid passage av området
via pilgrimsleden, förändras med en minskad känsla av ostördhet. Det är dock viktigt att komma ihåg
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att landskapet i nära anslutning till både naturreservatet och leden redan idag är starkt påverkat av
skogsbruk och det finns många skogsbilvägar, ungskogar och hyggen.

Naturreservatets huvudsyfte är knutet till biologiska och kulturella bevarandevärden och besöksfrekvensen är låg, bl.a. till följd av att det inte är skyltat till reservatet från väg E14. Enligt utförda utred-

ningar för ljud och skuggor kommer de riktlinjer och rekommendationer som finns att följas. Enligt det

fotomontage som tagits fram för maxexempellayouten kommer endast enstaka vindkraftverk att vara
synliga fån naturreservatet. Hur stor konsekvensen blir är svårt att uppskatta då det till hög grad beror
på hur besökare upplever vindkraft.

S:t Olofsleden passerar redan idag genom ett landskap som är starkt påverkat av människan, bl.a.
genom skogsbruket men även i form av större vägar och kraftledningar. Strax öster om projektområdet
passerar leden väg E14 och fortsätter därefter i relativt nära anslutning till vägen. På grund av att leden
bitvis är belägen på ett längre avstånd från projektområdet och därmed har fri utsikt mot det, kommer
flera vindkraftverk vara synliga från den. Det gäller dock för en mycket begränsad sträcka av leden som
totalt är ca 500 km lång.
Den sammanvägda bedömningen är att konsekvenserna för friluftslivet blir små. Möjligheterna att fortsatt utöva friluftsliv och uppleva naturen påverkas inte, men upplevelserna förändras. Det är framförallt
upplevelsen av ostördhet som kommer att minska.
Den sammanvägda bedömningen är att konsekvenserna för turismen blir små. Området som omger
naturreservatet Granbodåsen och pilgrimsleden S:t Olofsleden är redan idag starkt påverkat av framför
allt skogsbruk och moderna inslag i landskapsbilden som skogsbilvägar, väg E14 samt kraftledningar.
Påverkan av den planerade vindkraftanläggningen kommer att vara begränsad i form av att enstaka
vindkraftverk kommer att synas, framför allt från pilgrimsleden som bitvis är belägen på ett längre
avstånd från projektområdet.
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5.8 Kulturmiljö
5.8.1 Förutsättningar
Kulturmiljön i projektområdet för vindkraft och
i dess omgivningar har kartlagts genom en

För kulturmiljöanalysen se bilaga 19.

kulturmiljöanalys under hösten 2014. Analysen har sammanställts i en fristående rapport
som är bilagd MKB-dokumentet (bilaga 19).
Kulturmiljöanalysen omfattar hela projektområdet samt omgivande landskap med en ungefärlig radie
på ca 5-10 km från projektområdet. Beskrivningar och bedömningar baseras framför allt på följande
underlagsmaterial: regionala kulturmiljöprogram i Västernorrlands och Jämtlands län, kommunala
kulturmiljöprogram och översiktsplaner om kulturmiljöer i Ånge och Bräcke kommuner, erfarenheter
och resultat enligt Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering och det digitala fornminnesregistret
(FMIS), kända erfarenheter och resultat av Skogsstyrelsens inventeringsprojekt Skog & Historia, relevant litteratur och skrifter om regionen, historiska kartor och platsbesök i fält för bedömning av kulturmiljöpåverkan. Nedanstående beskrivning är en sammanfattning av rapporterna.
Historiskt nyttjande av projektområdet
Eftersom projektområdet är beläget ovan högsta kustlinjen i området har landskapet och dess förutsättningar för jakt-, fiske- och boplatser inte förändrats under landhöjningen. Dess höjdläge har gjort
det olämpligt för t.ex. boplatser och extensiv markanvändning så som jakt, skogsbruk och renskötsel
har sannolikt präglat området genom tiderna. I nära anslutning till projektområdets sydöstra gräns
är dock Granbodåsens fäbodvall belägen där bete och slåtter bedrivits sedan åtminstone 1720-talet
(Länsstyrelsen i Västernorrlands län, muntligt 2014). I historiska kartor finns indikationer på att myrarna
i området nyttjats för ängsbruk.
Fornminnesobjekt inom projektområdet
Inom projektområdet finns inga kända fornlämningar eller andra kulturlämningar som tyder på att
det använts för mer permanent verksamhet som t.ex. boplats. I det omgivande landskapet, i de lägre
liggande dalarna och vid sjöar finns däremot registrerade lämningar av bl.a. fångstgropar, fäbodar,
förhistoriska platser, vägmärken och husgrunder efter bl.a. torp.
Riksintresse för kulturmiljövården och andra utpekade områden
Byggnadsantikvariatiskt intressanta objekt eller byggnadsminnen finns inte inom projektområdet.
Det finns inte heller några värdefulla kulturmiljöer så som kulturreservat eller riksintresseområden för
kulturmiljövården. Inga objekt med kulturmiljökvalitéer har pekats ut inom projektområdet i Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering.
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De närmaste riksintresseområdena för kulturmiljövården är:
•• Ljungans dalgång, kulturbygd med anknytning till järnålderbyar och kommunikationer
•• Boltjärns by, ålderdomlig och agrar bebyggelse av 1800-tals karaktär i höjdläge
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De två områdena ligger ca 10 km sydost om projektområdet. Inga vindkraftverk bedöms bli synliga från
dessa platser då skog och topografi skymmer sikten norrut och avståndet är långt.

I nära anslutning till projektområdet finns tre kulturmiljövärden som särskilt bör framhållas; fäbodmiljön Granbodåsen, kulturmiljön kring Lombäcken samt St. Olofsleden.
•• Fäbodmiljön Granbodåsen ligger inom naturreservatet med samma namn. Fäbodmiljön består av öppna ytor för bete och slåtter samt spridda byggnader i lidläge.
•• Kulturmiljön kring byn Lombäcken är belägen ca 4 km sydöst om projektområdet.
Kulturmiljön består av agrar bebyggelse och odlingsmarker.
•• Mellan Bottenviken och Trondheim går en gammal vandringsled. Den går som närmast förbi projektområdet vid Jämtkrogen, ca 1,5 km öster om det. Genom historien
har leden fungerat som handelsväg och sedan medeltiden är den benämnd som St.
Olofsleden.

Figur 22 Naturreservatet Granbodåsen är beläget strax sydost om projektområdet. Reservatet utgörs av en lidfäbod med
kontinuerligt hävdad ängsmark med en rik flora. Inom reservatet finns också flera timrade byggnader; en fäbodstuga, ett fähus
och ett smådjurshus.
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5.8.2 Skadeförebyggande åtgärder
•• Innan byggnation ska en arkeologisk utredning (2 kap. 11 § KML) utföras för den mark
som faktiskt påverkas enligt den slutliga layouten av infrastruktur.
•• Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete kommer arbetet
omedelbart att avbrytas till den del fornlämningen berörs. Den som leder arbetet ska
omedelbart anmäla förhållandet till länsstyrelsen.

5.8.3 Konsekvensbedömning
Ingrepp kommer inte att ske i fornlämningar eller andra kulturhistoriska objekt. Eventuella kulturhistoriska samband kommer att kunna uppfattas även efter vindkraftanläggningens uppförande. Möjligtvis
kan enstaka objekt påverkas visuellt, men i så fall i liten grad.
Kända kunskapsvärden inom och i anslutning till projektområdet bedöms inte påverkas förutsatt att
skadelindrande åtgärder vidtas. Omgivningens upplevelsevärden i form av fäbodmiljön vid Granbodåsen, St. Olofsleden samt kulturmiljön vid Lombäcken bedöms inte påverkas i någon större grad. Konsekvenserna bedöms således bli små till obetydliga.

Tabell 17. Bedömningsgrunder för kulturmiljöer. Bedömningen är att konsekvenserna blir små till obetydliga.
Stora
konsekvenser

Måttliga
konsekvenser

Små
konsekvenser

Obetydliga
konsekvenser

Positiva
konsekvenser

Anläggningen försvårar förståelsen
av sammanhang i
mycket skyddsvärda och ofta unika
kulturmiljöer av
nationellt intresse

Anläggningen försvårar förståelsen
av sammanhang
i skyddsvärda
kulturmiljöer av
nationellt eller
regionalt intresse
eller upplevelsen
av mycket skyddsvärda och ofta
unika kulturmiljöer av nationellt
intresse

Anläggningen
medför viss påverkan på upplevelsen
av skyddsvärda
kulturmiljöer av
nationellt eller
regionalt intresse,
men anläggningen
är inte dominant
i upplevelsen av
kulturmiljön

Förbättrade
förutsättningar
för kulturmiljön
(t.ex. pedagogiska,
tillgänglighetsmässiga, vidmakthållande).

eller

enstaka mindre
betydelsefulla värden för kulturmiljövården påverkas.

Anläggningen
påverkar inte
skyddsvärda
kulturmiljöer och
inte ens mindre betydelsefulla värden
för kulturmiljövården går förlorade. I
området kan dock
enstaka lämningar
förekomma vilkas
närmiljö påverkas utan fysiska
ingrepp i kulturvärdet.

eller
mycket höga och
ofta unika värden
för kulturmiljövården utraderas eller
påverkas på ett
betydande sätt.

värden för kulturmiljövården
utraderas eller
påverkas på ett
betydande sätt.

eller
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5.9 Naturresurser
5.9.1 Förutsättningar

Markanvändningen inom projektområdet för vindkraft utgörs uteslutande av skogsbruk. Huvuddelen
av den mark som berörs är produktiv skogsmark. Marken ägs till största delen av bolaget SCA, men

till viss del även av privatpersoner. Skogen består nästan uteslutande av produktionsskog som är mer

eller mindre kraftigt påverkad av skogsbruksåtgärder. Större delen av området av produktionsskog med
medelålders skog och ungskog.

Inom projektområdet finns inga odlade marker. Närmaste odlingsmark finns i anslutning till byn Lombäcken ca 4 km sydost om projektområdet. Det finns heller inga vattentäkter, täkter eller undersökningstillstånd för mineraler i projektområdet.
Projektområdet nyttjas även för skogsbete av får från fäboden Kullen, belägen ca 1,5 km söder om
området. Fäboden har enligt uppgift från ägaren under samråd med allmänheten under 2014 betesrätt
inom projektområdet. Den är en registrerad fornlämning. Fäboden har får och hästar. Fåren betar inom
fäboden men även på löst bete med får. Betet bedrivs enligt ägaren ända upp mot länsgränsen mot
Jämtland, d.v.s. även inom projektområdet. Ägaren hävdar att betet bedrivs enligt klöv- och mulbetesrätt, d.v.s. i form av sedvanebete. Under perioden maj-augusti 2014 hölls 132 vuxna får och 4 hästar på
fäboden. Kullens fäbod har varit aktiv under lång tid och ska enligt uppgift till Riksantikvarieämbetet ha
tagits i bruk tidigare än 1794.
Vind och produktion
Vind uppkommer genom tryckskillnader i atmosfären men påverkas även av andra krafter såsom
gravitation. På låg höjd påverkas vinden av markfriktionen, d.v.s. terrängförhållanden och topografi. Av
denna anledning ökar vindens energiinnehåll med höjden över marken.
Att etablera vindkraft i skogsmiljö är något dyrare och mer komplicerat jämfört med att etablera samma typ av vindkraftverk i en öppen terräng. Dels är det dyrare att anlägga vägar och uppställningsplatser m.m., dels krävs högre torn för att rotorbladen ska nå upp till bra vindförhållanden. För att undvika
tekniska problem bör vindkraftverkets bladspets vid sin lägsta punkt passera tillräckligt högt ovanför
trädtopparna så att den svåra turbulensen i vindflödet som skapas av träden undviks.
Den tekniska utvecklingen av vindkraftverk har resulterat i allt större, tystare och effektivare vindkraftverk med lägre produktions- och driftkostnader. Ett stort vindkraftverk med större generator och ett
bredare vingspann utvinner mer energi inom ett begränsat område än mindre vindkraftverk.
Grundläggande för en god vindkraftetablering är områdets vindförhållanden. En förhållandevis liten
ökning av vindhastigheten ger en stor ökning av mängden producerad elenergi. Lokaliseringen av vindkraftverken på detaljnivå inom projektområdet är av stor betydelse för att så mycket tillgänglig energi
som möjligt ska kunna utvinnas. Goda kunskaper om områdets vindförhållanden är därför nödvändiga.
Hur tätt vindkraftverken kan stå i en park är beroende av rotorbladens storlek och det vindklimat som
råder inom området. Om verken står för tätt uppstår så kallade vakeffekter vilka ger turbulens. Detta
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innebär att energin i vinden minskar och produktionen sjunker. För att kunna utnyttja vindenergin optimalt bör avståndet mellan vindkraftverken uppgå till ungefär 4-6 rotordiametrar.
Ett vindkraftverk producerar energi vid vindhastigheter mellan 3 och 25 m/s. Vindkraftverken har variabla varvtal och bladen kan vridas så att effekten kan optimeras efter vindförhållandena. Rotorns varvtal
är beroende av vindhastigheten och vindkraftverkets rotordiameter, ju större rotor desto lägre varvtal
vid samma vindhastighet. Maximal effekt, s.k. märkeffekt, uppnås vid cirka 12-14 m/s, beroende på turbintyp. Vid vindhastigheter över 25 m/s stängs vindkraftverket normalt av för att motverka slitage som
kan uppkomma vid stor belastning. Ett modernt vindkraftverk nyttjar idag cirka 30-40 % av vindens
energiinnehåll och producerar energi under cirka 90 % av årets timmar under optimala förhållanden.
Vindförhållandet inom området har mätts med SODAR sedan augusti 2013. Mätmast planeras att resas under 2015. Vindanalyser baserat på vindmätning utförs löpande. Ett års vindmätning har analyserats och normalårskorrigerats och konstaterar att vindförhållandena inom området är tillräckligt goda
för att vindbruk ska kunna bedrivas på ett ekonomiskt långsiktigt och hållbart sätt.

5.9.2 Skadeförebyggande åtgärder
Inga skadeförebyggande åtgärder behövs.

Tabell 18. Bedömningsgrunder för användningen av naturresurser. Bedömningen är att konsekvenserna blir positiva.
Stora
konsekvenser

Måttliga
konsekvenser

Små
konsekvenser

Obetydliga
konsekvenser

Positiva
konsekvenser

Utslagning av
större objekt av
regional betydelse.

Väsentligt försämrade förutsättningar för nyttjande av
större objekt av
regional betydelse.

Försämrade
förutsättningar för
större objekt av
regional betydelse.

Obetydlig påverkan. Anläggningen
tar produktiv mark
i anspråk men
påverkar i övrigt
inte markanvändningen.

Förbättrade
förutsättningar att
nyttja och utveckla
naturresurserna
eller att skydda
särskilda objekt.

Stor påverkan på
areell näring.

Måttlig påverkan
på areell näring.

Liten påverkan på
areell näring.

Obetydlig påverkan
på areell näring.
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5.9.3 Konsekvensbedömning
Den planerade vindkraftanläggningen kommer inte att påverka skogen som naturresurs mer än
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marginellt genom det bortfall av produktionsareal på ca 5 % av projektområdet som sker till följd av

anläggningsytor, vägar och ledningar. Det bortfall som ändå sker kan i viss mån kompenseras genom en
bättre åtkomst till skogsmarkerna till följd av det förstärkta och utbyggda vägnät som blir ett resultat
av vindkraftanläggningen.

Enligt uppgifter från ägaren har Kullens fäbod betesrätt inom projektområdet. Betesrätten innebär

att fäbodens djur fritt kan beta på ohägnade skogs- och utmarker som tillhör annan än djurägaren.
Djurägaren har ingen särskild skyldighet att stängsla in betesdjuren. Sådant skogsbete har i äldre tider
varit allmän i större delen av Sverige. Idag finns det kvar i framför allt Dalarna och Jämtlands län. (SOU
2003:116). Fäboden Kullens rätt till skogsbete inom projektområdet innebär, enligt uppgift från ägaren,
betesrätt enligt sedvana som sträcker sig så långt tillbaka i tiden som till 1700-talet. Fäbodens djur kan
därmed beta ohägnade inom området. Vindkraftverken och byggnationen kan ha en störande effekt
och kan påverka betesmöjligheten, liksom för renarna, men i mindre grad. Bortfallet av betesmark inom
projektområdet som sker till följd av anläggningsytor, vägar och ledningar är emellertid marginellt och,
förutsatt att inga barriärer bildas i form av t.ex. stora inhägnade områden eller djupa diken, kommer
djuren att fortsatt kunna nyttja området för bete. Det utbyggda vägnätet kommer innebära att området
blir mer tillgängligt för tillsyn av djuren.
Vindkraft som naturresurs nyttjas i dagsläget inte inom projektområdet. En utbyggnad av vindkraft inom
projektområdet kommer att medföra nya möjligheter att nyttja denna naturresurs.
Bedömningen är att konsekvenserna för fortsatt användande av de naturresurser som nyttjas i dagsläget sammantaget kommer att vara obetydliga. Anläggningens markanspråk är marginellt och området
kommer fortsatt kunna användas för skogsbete av djur från Kullens fäbod såväl som skogsbruk. Dessutom kommer en vindkraftanläggning att möjliggöra nyttjandet av en ny naturresurs, vindkraft. Den
sammanvägda konsekvensen för nyttjandet av naturresurser bedöms därför vara positiv.
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5.10 Luftfart
5.10.1 Förutsättningar
En vindkraftanläggning kan påverka förutsättningarna för luftfarten. Därför har Transportstyrelsen och
Luftfartsverket inbjudits att delta i samrådet.
När ett flygplan ska starta eller landa måste det följa på förhand bestämda rutiner, så kallade procedurer. Procedurerna har utarbetats för att garantera hinderfrihet och därmed flygsäkerhet. Procedurerna
är unika för varje flygplats, ser olika ut beroende på typ av navigeringshjälpmedel och sträcker sig över
ett större område än de höjdbegränsade områdena i flygplatsens närhet. Detta innebär att byggnadsverk långt från flygplatsen kan påverka hinderytan, kallad MSA-yta (Minimum Sector Altitude), för
procedurerna. MSA-ytan utgår från flygplatsen och har en radie på 55 km.
Den planerade vindkraftanläggningen vid Fasikan ligger inte inom MSA-ytan för de närmast belägna
flygplatserna Åre Östersund Airport, Svegs flygplats och Sundsvall Timrå Airport (80, 90 respektive
90 km). På närmare avstånd, ca 13 km sydost om projektområdet, är Ånge flygfält beläget. Flygfältet
är ett ca 900 m långt gräsfält där bl.a. Ånge Flygklubb bedriver verksamhet. Luftfartsverkets har efter
genomförd flyghinderanalys kommit fram till att inga flygplatser är berörda av vindkraftanläggningen
(se yttrande i bilaga 2).

5.10.2 Skadeförebyggande åtgärder
•• Hinderljusmarkeringen ska uppföras i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter
vid tiden för uppförandet av vindkraftverken.

5.10.3 Konsekvensbedömning
Varken luftfartens MSA-ytor eller navigations- och kommunikationssystem kommer att påverkas av
vindkraftanläggningen. Bedömningen är att konsekvenserna för luftfarten blir obetydliga.
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5.11 Ljud
5.11.1 Förutsättningar
Ett vindkraftverk ger upphov till två olika ljud.
Dels ett ljud från vindkraftverkets maskin-

Ljudberäkningar i bilaga 23.

hus, dels ett aerodynamiskt ljud som alstras
vid rotorbladens passage genom luften. Det
aerodynamiska ljudet påminner om ljudet som
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uppstår i vegetationen när det blåser. Intill vindkraftverken har det aerodynamiska ljudet en väsande
karaktär, ju längre ifrån vindkraftverket desto dovare blir ljudet. Det aerodynamiska ljudet hörs främst
vid tämligen låga vindhastigheter.
Ju starkare det blåser desto mer maskeras ljudet, d.v.s. naturliga ljudkällor tar över och gör det svårt att
uppfatta ljudet från vindkraftverken. Ljud från vindkraftverken torde inte innehålla rena toner. Rena toner upplevs mer störande än annat buller och är lättare att uppfatta i kombination med annat ljud vilket
innebär att ljudet inte så lätt maskeras av det naturliga vindbruset.
Inne i vindkraftverkens maskinhus kan ljudnivån uppgå till ca 100 dB(A). I marknivån ligger ljudnivån
från maskinhuset på ca 55 dB(A) vilket innebär att man kan konversera i normal samtalston direkt
under ett vindkraftverk i full drift.
Från tidigt 1990-tal och framåt har ljudnivåerna från vindkraftverkens maskinhus successivt minskat
och är idag ett mindre problem. Det har även gjorts stora framsteg i att minska det aerodynamiska
ljudet från vindkraftverk.
Ljudnivåerna från vindkraftverk vid byggnader som används för permanent boende eller varaktigt fritidsboende är bland annat beroende av avstånd mellan vindkraftverken och dessa byggnader, områdets topografi och andra, i området, förekommande ljud. Detta innebär att bullerstörning från vindkraftverk ofta går att förhindra genom god planering. Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer bör ljudet från
vindkraftanläggningar inte överskrida 40 dB(A) utomhus vid bostäder.
Fasikan Vindkraft har utfört ljudberäkningar för vindkraftanläggningen vid Fasikan enligt gällande
svenska rekommendationer utfärdade av Naturvårdsverket. Beräkningarna bygger på antagandet att
vindkraftverket Nordex N131 med en nominell effekt på 3 000 kW och rotordiameter på 131 m används.
Beräkningarna är gjorda med den metod (Nord 2000) som beskrivits i Naturvårdsverkets rapport ”Ljud
från vindkraftverk” (Naturvårdsverket, 2010).
Beräkningen utgår från en placering av vindkraftverken enligt bilaga 3. Modellen utgår från att vinden
blåser från vindkraftverken mot ljudmottagarna, d.v.s. medvindsfall. I verkligheten absorberar både
växtlighet och klimatförhållanden ljudet samtidigt som skogen i sig avger ljud som kan överrösta vindkraftanläggningen. Vid beräkningen tas emellertid ingen hänsyn till befintlig ljudabsorberande vegetation eller byggnader, vilket ger ett s.k. ”värsta scenario”. Beräkningarna har utförts för 18 ljudkänsliga
punkter i den planerade vindkraftanläggningens närhet.
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Fyra byggnader har undantagits från analysen. Ingen av byggnaderna används som bostad, för placering och bilder av byggnaderna se bilaga 27. Byggnad 1 och 1.1 vars placering är strax utanför projektområdet i nordväst har uppförts för jaktändamål och används uteslutande för detta syfte. Byggnaderna
används 2-3 gånger/vecka under jaktperioden. Jaktperioden sträcker sig från mitten av augusti tills
snön och framkomligheten sätter stopp för jakten. Övernattning sker i den stora byggnaden(1) max 1-2
gånger per år och för den mindre byggnaden(1.1) sker övernattning max 10 gånger/år. Det finns ingen el
eller vatten framdraget till byggnaderna. Byggnad 2, vars placering är inom projektområdet strax söder
om Stormyran, har uppförts för jaktändamål. Den har dock inte använts under en längre tid och ingen
övernattning sker i byggnaden. Byggnad 3 och 3.1 vars placering är ca 250 meter söder om projektområdet används inte för vare sig permanentbostads- eller fritidsbostadsändamål. Byggnaderna uppfördes
innan fastigheten köptes av nuvarande ägare och har sedan dess inte använts utan stått oanvänd. Mot
bakgrund av detta att byggnaderna inte utgör bostäder och inte heller känsliga objekt har de därför
undantagits från ljudberäkningarna.
Resultat
Resultaten redovisas översiktligt här och i detalj i en särskild rapport, se bilaga 23.
Riktvärdet om 40 dB(A) kommer inte att överskridas vid någon av de 18 ljudkänsliga punkterna, , se
tabell på sida 6 i bilaga 23. Ljudnivån vid dessa punkter kommer att ligga mellan 29 och 37 dB(A).
Då ljudberäkningen är utförd för ett s.k. värsta scenario där vinden från vindkraftverken blåser direkt
mot ljudmottagarna är det osannolikt att riktvärdet kommer att överstigas. I det fall det ändå skulle ske
till följd av t.ex. topografin i området, kan vinkeln på vindkraftverkens rotorblad justeras.

Tabell 19. Bedömningsgrunder för ljudutbredning. Bedömningen är att konsekvenserna blir små.
Stora
konsekvenser

Måttliga
konsekvenser

Små
konsekvenser

Obetydliga
konsekvenser

Positiva
konsekvenser

Riktvärden överskrids och kan inte
åtgärdas.

Boendekvalitén
för ett måttligt till
stort antal människor påverkas
utan att riktvärden
överskrids inom
ett område som
i övrigt är en tyst
miljö.

Boendekvalitén
påverkas utan
att riktvärden
överskrids inom ett
område som inte
har prägeln av att
vara en tyst miljö,
eller

Obetydlig påverkan
på boendekvalitén.

Förbättrade
förutsättningar för
god hälsa och god
boendemiljö.

boendekvalitén för
ett litet antal människor påverkas
utan att riktvärden
överskrids inom
ett område som
i övrigt är en tyst
miljö.
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Lågfrekvent ljud
Lågfrekvent ljud från moderna vindkraftverk är ofta hörbart vid gällande riktvärden för bostäder (40 dB(A)), men vindkraftsbullret har inte större innehåll av lågfrekvent ljud än andra vanliga

5

bullerkällor vid deras riktvärden, till exempel buller från vägtrafik. Med allt större vindkraftverk kommer

andelen lågfrekvensljud i vindkraftsbullret att öka måttligt och det är inte troligt att allvarliga störningar
till följd av lågfrekvensbuller från vindkraft är att vänta i framtiden. Det påstås ibland att infra- och

lågfrekvent buller från vindkraft kan medföra risk för allvarliga hälsoeffekter i form av ”vibroaukustisk

sjukdom”, ”vindkraftssyndrom” eller skadlig infraljudspåverkan på innerörat. En genomgång av det vetenskapliga underlaget visat att dessa påståenden saknar belägg (Nilsson, Bluhm m.fl. 2011).
Kumulativa effekter
Inga kumulativa bullerberäkningar har utförts då avståndet till närmast belägna vindkraftanläggning

eller planerade vindkraftanläggning är så stort att ingen kumulativ påverkan av buller bedöms uppstå.

5.11.2 Skadeförebyggande åtgärder
•• Inga vindkraftverk byggs närmare än 1000 meter från permanent boende eller varaktigt fritidsboende

5.11.3 Konsekvensbedömning
Bedömningen är att konsekvenserna genom ljudutbredning blir små. De beräkningar som genomförts
har visat att ljudutbredningen till följd av Fasikans vindkraftanläggning inte kommer att överstiga gällande begränsningsvärde vid någon av områdets 18 ljudkänsliga punkter.
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5.12 Skuggor och reflexer
5.12.1 Förutsättningar
Vindkraftverkens rotorblad kan under vissa
omständigheter kasta rörliga skuggor som kan

Skuggberäkningar i bilaga 24.

upplevas som störande om man befinner sig på
vindkraftverkets skuggsida. Skuggeffekten avtar
med avståndet från vindkraftverket och vid 6–10
rotordiametrars avstånd (ca 1000-1500 m räknat på Fasikan) blir skuggorna diffusa och svårare att
uppfatta. Rotorbladen täcker då endast en liten del av solskivan (Boverket, 2009).
Boverkets vindkraftshandbok (Boverket, 2009) anger att det inte finns några fasta riktvärden för skuggeffekter från vindkraftverk, men att det genom praxis arbetats fram en rekommendation. Den innebär
att den teoretiska skuggtiden för störningskänslig bebyggelse inte bör överstiga 30 timmar per år och
att den faktiska skuggtiden inte bör överstiga åtta timmar per år och 30 minuter om dagen. Med störningskänsliga platser avses bostads- och fritidshus med tillhörande tomter.
Bolaget har utfört skuggberäkningar för Fasikan vindkraftanläggning enligt gällande svenska rekommendationer. Skuggberäkningarna har utförts med antagandet att vindkraftverken har en totalhöjd
på 240 meter och en rotordiameter på 131 meter. Eftersom detta är den maximala totalhöjden som
vindkraftverken planeras ha innebär det att analysen beskriver ett värsta scenario.
Beräkningarna avser skuggeffekterna vid byggnader på en höjd av 1,5 meter över mark och är gjorda
med antagande att det finns fönster utmed alla väggarna runt byggnaden, s.k. ”växthusläge”. Vidare
är antagandena att inga träd eller andra byggnader skyddar de aktuella byggnaderna från vindkraftverkens skuggor. För beräkningen av den teoretiska skuggtiden antas att solen alltid lyser från soluppgång till solnedgång från en molnfri himmel, rotorytan står alltid vinkelrätt mot solinstrålningen och
vindkraftverket är ständigt i drift. För beräkningen av den förväntade skuggtiden har hänsyn tagits till
att solen kan skymmas av moln och att solen inte alltid lyser med en sådan intensitet att skuggor kan
bildas och att vindkraftverken har en drifttid och riktning baserat på närliggande väderstation.
Analysen av konsekvenser genom skuggor har utförts för 18 skuggkänsliga områden i den planerade
vindkraftanläggningens närhet. De fyra byggnader som inte var med i ljudberäkningarna har även undantagits från skugganalysen, se avsnitt 5.11 och bilaga 27.
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Resultat
Resultaten redovisas översiktligt här och i detalj i en särskild rapport, se bilaga 24.
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Sex av de 35 vindkraftverken i maxexempellayouten beräknas beskugga någon av de 18 mätpunkterna
någon gång under ett år.
Värsta fall

Den teoretiska tiden om 30 timmars skuggeffekter per år riskerar, om inte skadeförebyggande åtgärder
vidtas, att överskridas vid fyra av beräkningspunkterna (Ånge Granboda 2:15, fäbodar i Granbodåsen)

där den som mest kommer att uppgå till 52:54 timmar, i huvudsak mellan 19 och 20 på kvällarna mellan maj och juli.
Den teoretiska maximala dagliga skuggtiden riskerar att, om inte skadeförebyggande åtgärder vidtas,
överskrida 30 minuter vid nio av de skuggkänsliga punkterna och som mest kommer tiden att uppgå till
1:05 timmar, vid Bräcke Åsen 1:7, (Kulltorpet, söder om Åsen, se även Figur 13 på sidan 47).
Förväntat fall
Den beräknade faktiska tiden om åtta timmars skuggeffekter per år beräknas överskridas vid tre av de
skuggkänsliga punkterna, tre byggnader i Granbodåsen, som inte nyttjas som bostäder. Beräkningen
är utförd med antagandet att det inte finns någon vegetation mellan respektive punkt och vindkraftanläggningen. Med den skog som finns mellan Granbodåsen och projektområdet kommer skuggeffekterna sannolikt att underskrida 8 timmar per år och 30 minuter per dag.
Reflexer
Reflexer är en till skuggor relaterad aspekt som hittills belysts i miljökonsekvensbeskrivningar för vindkraft. I praktiken har det visat sig att flera faktorer gemensamt medverkar till att begränsa fenomenet:
•• Ett vindkraftverk har en halvmatt yta som inte reflekterar ljus lika väl som t.ex. glas
eller polerad fordonslack.
•• Eftersom turbinen har en konvex yta sprids reflexerna divergent, inte i en samlad
reflex.
•• Variationen i vindriktning inom en vindkraftanläggning gör att en betraktare aldrig ser
samtidiga reflexer från flera vindkraftverk.
•• Det är dessutom ovanligt att både väderförhållanden och solens position sammanfaller på det sätt som krävs för att reflexer ska uppstå.
I Sverige är det av dessa skäl inte längre praxis att bedöma konsekvenser av solreflexer i miljökonsekvensbeskrivningar för vindkraftverk.

5.12.2 Skadeförebyggande åtgärder
•• I det fall skuggberäkningen för det slutliga valet av vindkraftpositioner och vindkraftverk överskrider riktlinjerna för skuggtid kommer skuggreglerande utrustning att
installeras i de enskilda vindkraftverk som orsakar detta. Utrustningen innebär att de
verken stängs av om riktlinjerna för skuggtid överskrids.
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•• Vindkraftverken kommer att vara antireflexbehandlade.

5.12.3 Konsekvensbedömning
Bedömningen är att konsekvenserna genom skuggor och reflexer blir små. Erfarenheten visar att reflexer inte är något problem vid vindkraftanläggningar. Inga bebodda byggnader kommer att utsättas
för faktiska skuggtider som överskrider Boverkets riktlinjer.

Tabell 20. Bedömningsgrunder för skuggutbredning. Bedömningen är att konsekvenserna blir små.
Stora
konsekvenser

Måttliga
konsekvenser

Små
konsekvenser

Obetydliga
konsekvenser

Positiva
konsekvenser

Riktvärden överskrids och kan inte
åtgärdas.

Riktvärden överskrids men kan
åtgärdas.

Boendekvalitén
påverkas utan att
riktvärden överskrids.

Obetydlig påverkan
på boendekvalitén.

Förbättrade
förutsättningar för
god hälsa och god
boendemiljö.
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5.13 Elektromagnetiska fält
5.13.1 Förutsättningar

Elektromagnetiska fält är en kombination av elektriska och magnetiska fält och skapas när elektricitet
alstras, transporteras och förbrukas.
Det elektromagnetiska fältet runt t.ex. en

Referensvärden för
elektromagnetiska fält

kraftledning uppstår till följd av spänningsskillnaden mellan kraftledningen och marken.

Sedan 2002 finns ett allmänt råd från tidigare
Statens strålskyddsinstitut som anger referensvärden för allmänhetens exponering för
elektromagnetiska fält. Referensvärdena är
rekommenderade maxvärden och bygger på
riktlinjer från EU.

Det elektromagnetiska fältet försvagas kraftigt
med avståndet och avskärmas av vegetation
och byggnader. Inomhus förekommer därför
i princip inga elektriska fält som härstammar

Syftet med referensvärdena är att skydda
allmänheten mot kända hälsoeffekter vid
exponering för elektromagnetiska fält. De är
satta till en femtiondedel av de värden där
man har konstaterat negativa hälsoeffekter.
För långsiktiga effekter, som förhöjd cancerrisk,
räcker inte dagens kunskap för att fastställa
några gränsvärden. Olika frekvenser har olika
lätt att skapa strömmar i kroppen. Referensvärdena skiljer därför mellan olika frekvenser. För
elektromagnetiska fält med frekvensen 50
Hz är referensvärdet 100 μT. Under de största
kraftledningarna (400 kV) ligger fälten på 10 –
20 μT.

utifrån. Därför bedöms det inte vara relevant
att göra någon mer detaljerad bedömning av
elektriska fält i denna MKB.
Det elektromagnetiska fältet försvagas snabbt
med ökande avstånd men avskärmas inte av
vanliga byggnadsmaterial. Vi utsätts i vår vardag både utomhus och inomhus för elektromagnetiska fält. Utomhus från luftledningar,
kablar, transformatorstationer och transporter
med bil och tåg, inomhus från hushållsmaski-

Referensvärden för allmänheten är satta lägre
än de för yrkesmässig exponering. Orsaken är
att det inom allmänheten finns grupper som
kan vara extra känsliga, som barn, äldre och
sjuka. Dessutom ska de som exponeras i yrket
känna till exponeringen och kunna vidta åtgärder för att minska den om det behövs.

ner, datorer, TV o.s.v.
Elektromagnetiska fält som medför exponering över gränsvärden är mycket ovanliga och
förekommer endast på arbetsplatser där man
använder mycket höga strömmar eller spän-

(Ur ”Magnetfält och hälsorisker”, Strålsäkerhetsmyndigheten, m fl myndigheter)

ningar, t.ex. stora elektriska smält- och härdugnar, större svetsutrustningar, mikrovågsutrustning för torkning och smältning.

Tabell 21. Bedömningsgrunder för elektromagnetisk strålning. Bedömningen är att konsekvenserna blir obetydliga.
Stora
konsekvenser

Måttliga
konsekvenser

Små
konsekvenser

Obetydliga
konsekvenser

Positiva
konsekvenser

Referensvärdet
100 µT överskrids
vid permanentboende.

Referensvärdet
100 µT överskrids
vid fritidsboende
eller fritidsanläggning.

Referensvärdet
100 µT överskrids
inom vindkraftanläggningen.

Referensvärdet 100
µT överskrids ej.

Elektromagnetiska strålningen
minskar inom eller
kring vindkraftanläggningen.
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5.13.2 Konsekvensbedömning
En kraftledning på 130 kV, vilket är en trolig spänning på anslutningsledning för en vindkraftpark av
storleken Fasikan, ger ett magnetfält på 7 µT kring ledningen och mindre än 0,04 µT 100 meter därifrån.
Mellan vindkraftverken kommer spänningen vara lägre, sannolikt runt 36 kV. Konsekvenserna bedöms
vara obetydliga då gränsvärdet 100 µT aldrig överskrids.

Figur 23 Det magnetiska kraftfältet på olika avstånd från större
kraftledningar.
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5.14 Byggskede och nedmontering
5.14.1 Förutsättningar
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Under byggtiden, som beräknas till 1-2 år för hela vindkraftanläggningen, kommer störningar att uppstå
temporärt vid bland annat borrning, sprängning, schaktning, lastning och transporter. Exempel på stör-

ningar är oönskat ljud, damm, vibrationer och trafikstörningar. Störningar i samband med nedmontering
av vindkraftverk efter deras drifttid kommer att vara liknande men i mindre omfattning (särskilt avseende anläggningsarbeten) och under kortare tid.

De störningar som i första hand kommer att bli märkbara för de boende i omgivningarna härrör från
transporterna. Under byggskedet kommer det att krävas transporter av en mängd olika slag:
•• transporter av material till vägar, uppställningsplatser och fundament,
•• transporter av anläggningsmaskiner m.m.
•• transporter av vindkraftverken som levereras i många delar samt till dem hörande
utrustning,
•• transporter av personal.
Naturvårdsverkets riktvärden för buller som är gällande vid tiden för arbetet kommer att vara vägledande vid hanteringen av sådana störningar.
Vid vägbyggnationen kan det av tekniska och ekonomiska skäl bli oundvikligt att företa vissa sprängningsarbeten för att kunna bereda plats för väg. Det material som i så fall uppstår kommer att användas som fyllnadsmaterial i det egna anläggningsarbetet.
Under byggtiden kan oljor och andra kemikalier komma att förvaras i vindkraftanläggningen.
Som nämnts i slutet av kapitel 3 kan en följdverksamhet av projektet bli att utvinna grus- eller bergmaterial för anläggningsarbetena. Det är idag oklart hur försörjningen kommer att se ut men antingen
kan den ordnas genom nyttjande av befintliga grus- och eller bergtäkter eller så kan det bli aktuellt att
etablera någon ny täkt.
I det fall det blir aktuellt med nyetablering av en täkt kommer en sådan att tillståndsprövas i särskild
ordning.
Naturmiljö
Hur djur och natur påverkas under byggtiden behandlas i avsnitt 5.3, 5.4 och 5.5, inkl. skadeförebyggande åtgärder.
Friluftsliv och jakt
Under byggtiden kommer tillgängligheten till projektområdet att vara begränsad. Av säkerhetsskäl
önskar bolaget inte att allmänheten vistas i området under de perioder det förekommer t.ex. tunga
transporter och sprängningsarbeten i området.
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Jakt är den mest omfattande form av friluftsliv som bedrivs inom projektområdet för vindkraft (se även
avsnitt 5.7). Möjligheterna till jakt i projektområdet kommer delvis att inskränkas under byggtiden,
framförallt på grund av säkerhetsskäl. Jakten kan även komma att påverkas dels genom att viltet kan
komma att skrämmas bort temporärt av den omfattande verksamheten under byggtiden, dels genom
att det under vissa perioder kan komma att vara komplicerat att jaga inom projektområdet p.g.a. omfattande anläggningsarbete som bl.a. genererar buller och trafik.
Rennäring
Fasikan ligger inom Jijnevaerie och Jovnevaeries samebyar vinterbetesmarker och har tidigare nyttjats i
mycket liten omfattning beroende på de barriärer och risker som E14 och järnvägen utgör, men området
kan i framtiden komma att nyttjas mer (se avsnitt 5.6).
Hur rennäringen påverkas under byggtiden behandlas i avsnitt 5.6, inkl. skadeförebyggande åtgärder.

5.14.2 Skadeförebyggande åtgärder
Följande åtgärder (utöver de i tidigare delavsnitt) begränsar konsekvenserna under byggtid och nedmontering:
•• Anläggningen kommer att byggas med bästa tillgängliga teknik med strävan att
minimera omfattningen av störande buller från byggverksamheten.
•• Uppstår besvärande problem med damning i samband med transporterna på
vägarna i området kommer vägarna att saltas och därefter vattenbegjutas i syfte att
binda dammet.
•• Kraftigare störningar såsom från bergsprängningar kommer inte att utföras mellan
klockan 19.00 och 07.00.
•• Eventuell förvaring av oljor och andra kemikalier inom vindkraftanläggningen under
byggskedet kommer att ske på där för avsedd plats och inom inhägnad enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Oljor och andra kemikalier kommer också att förvaras
på ett sådant sätt att läckage samlas upp.

2015-06-29
118

5

5.14.3 Konsekvensbedömning

Med utgångspunkt från bedömningsgrunderna görs bedömningen att konsekvenserna till följd av

byggskedet blir måttliga. Anläggningsarbetet sker i de allra flesta fall långt från bebyggelse och trans-

porterna kommer att fördelas över en tvåårsperiod. Vindkraftutbyggnaden är dock stor och kommer att
generera mycket transporter. Jakten i projektområdet kommer att påverkas under de två år som bygget
beräknas pågå. I vissa perioder kan det komma att bli mer komplicerat att jaga inom projektområdet
p.g.a. omfattande anläggningasarbete som genererar buller och mycket trafik.

Tabell 22. Bedömningsgrunder för analysen av konsekvenser till följd av byggskedet. Bedömningen är att konsekvenserna blir måttliga.
Stora
konsekvenser

Måttliga
konsekvenser

Små
konsekvenser

Obetydliga
konsekvenser

Långvariga (> år) och
omfattande störningar
av känsliga miljöer.

Långvariga (> år) och
måttliga störningar
eller kortvariga (månader) och omfattande
störningar av känsliga
miljöer.

Långvariga (> år) och
mindre störningar av
övriga miljöer eller
kortvariga (månader)
och måttliga - mindre
störningar av känsliga
miljöer.

Kortvariga (månader)
och mindre störningar av
övriga miljöer.
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5.15 Säkerhet
5.15.1 Förutsättningar
Risk är ett sätt att beskriva sannolikheten för att något oönskat ska inträffa multiplicerat med konsekvensen av det inträffade.
Riskerna kan delas in i olycksrisker för människor och andra risker, t.ex. att miljön tar skada. Olycksriskerna för människor kan delas in i två kategorier, risker för personolyckor relaterade till anläggning och
drift (egentligen olyckor av karaktären arbetsplatsolyckor under anläggningens hela livslängd) och
olycksrisker för utomstående.
Av de olyckor som registrerats i samband med vindkraft dominerar olyckor relaterade till anläggning
och drift. Dessa risker är lättare att kvantifiera. Olycksrisker för utomstående är mycket färre och mer
svårberäknade.
I Tabell 23 på sidan 122 redogörs översiktligt för tänkbara oönskade händelser knutna till den planerade vindkraftanläggningen samt åtgärder som kommer att vidtas för att minimera dessa risker.

Figur 24 Varningskylt, med texten ”Risk för snöras, istappar”, vid vindkraftverk.
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De typer av personolyckor (arbetsplatsolyckor) som sker i samband med anläggning och drift av vind-

kraft består främst av fall från höga höjder, klämskador och fastklämning samt olyckor i samband med
transporter.

Olycksriskerna för vindkraft kan beräknas översiktligt baserat på registrerade olyckor i samband med
vindkraftproduktionen i världen. Fram till och med december 2012 har det skett 1328 vindkraftrelaterade olyckor, varav 99 med dödlig utgång (Caithness Windfarm Information Forum, webbsida).

Olycksfrekvensen under åren 2011-2014 har varit i genomsnitt 160 olyckor per år varav ca 10 med dödlig
utgång). Med några få undantag är det personer som arbetat med byggnation, reparation, drift eller
underhåll av vindkraftanläggningarna som drabbats.
År 2012 fanns 282 430 MW installerad vindkraft i världen (Global Wind Statistics, 2012). Relaterar man
olycksstatistiken 2012 (166 olyckor varav 15 med dödlig utgång, 2013 och 2014 var det endast 4 respektive 2 olyckor med dödlig utgång) till den installerade effekten innebär det en frekvens på ca 0,00058
olyckor varav 0,00005 med dödlig utgång årligen per installerad MW.
Räknat på anläggningen vid Fasikan med en installerad effekt om 105 MW skulle det teoretiskt innebära 1,9 förväntade olyckor, varav 0,17 med dödlig utgång, under anläggningens 30-åriga livslängd (både
byggnation och drift, enbart driften beräknas till 25 år).
Olycksrisker för utomstående
Den mest påtagliga säkerhetsrisken under drifttiden för utomstående bedöms vara nedisning och risk
för isras och iskast. När is och snö ansamlats på vindkraftverken finns risk att det lossnar och faller ned.

Nedisning förekommer främst i kallt klimat och ofta på högre höjder. Förutsättningar för nedisning uppstår när det är fuktigt och kallt, d.v.s. när det är underkylt regn, underkyld dimma eller vid snabba temperaturstegringar på natten. Kraftigast isbildning uppstår vid låg molnhöjd då vingspetsarna i sitt övre
läge täcks av molnbanken. Den tid då is kan bildas på vingarna är under senhöst och milda vinterdagar,
d.v.s. dagar då det är både blött och kallt. Nedisning kan även förekomma vid kallare temperaturer. I
Finland har nedisning noterats vid temperaturer från strax över 0°C ner till ca -20°C (Elforsk 2004). En
form av nedisning inträffar då vattenånga kan övergå direkt till iskristaller. Detta kan exempelvis ske i
gränsskiktet mellan två luftmassor om en varmare luftmassa ligger under en kallare luftmassa.
Risken för iskast/-fall är störst rakt under vindkraftverkstornet och rotorn, inom ca 50 m från vindkraftverket, för där samverkar centrifugalkraften och tyngdkraften. Det finns en studie (Garrad Hassan,
2007) där man beräknat sannolikheten att is från ett vindkraftverk ska träffa en utvald kvadratmeter på
mellan 50 och 300 m från ett vindkraftverk. Beräkningen visar att is kommer att träffa denna utvalda
kvadratmeter 0,002 gånger per år eller, uttryckt på annat sätt, en gång på 500 år.
Så vitt känt har ingen olycka med personskador för utomstående förekommit vid Sveriges ca 3 000
vindkraftverk.
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Tabell 23. Oönskade händelser som skulle kunna inträffa vid vindkraftanläggningen vid Fasikan. Sannolikheten att
dessa ska inträffa under byggande eller drift av vindkraftanläggningen samt konsekvenserna har bedömts enligt skalan
obetydlig–liten–måttlig–stor och åtgärder som kommer att vidtas för att minimera riskerna redovisas. Sannolikheten
avser hur troligt det är att en händselse ska inträffa under anläggningens bygg- eller drifttid. Konsekvens avser skadans storlek om händelsen skulle inträffa. Den samlade risken är en sammanvägning av sannolikhet och konsekvens.
Densamlade bedömningen är att risken för oönskade händelser inte är större för Fasikan än för andra tillståndsgivna
vindkraftsanläggningar.
Oönskad
händelse

Sannolikhet
byggande

Sannolikhet drift

Konsekvens

Åtgärder för att minimera risk

Arbetsplatsolycka

Måttlig

Liten

Stor

Erforderlig förberedande utbildning och
skyddsutrustning (inklusive säkerhetsrutiner och
första hjälpen-utrustning), tillhandahållande av
utrustning för höghöjdsräddning, tvåmanshissar i
vindkraftverken

Olycka i
samband m.
transporter

Måttlig

Liten

Stor

Erforderlig förberedande utbildning (inklusive
säkerhetsrutiner och första hjälpen-utrustning)

Olycka på hög
höjd

Måttlig

Liten

Liten

Tillhandahållande av utrustning för höghöjdsräddning, hiss i vindkraftverken och nedfirningsutrustning från maskinhuset (på utsidan av
vindkraftverket).

Iskast

Obetydlig

Liten

Måttlig

Skyltar som varnar för nedfallande snö och is
sätts upp i anslutning till varje vindkraftverk.

Helt eller del
av rotorblad
lossnar

Obetydlig

Liten

Stor

Vindkraftanläggningen kontrolleras och servas
med fastlagda intervaller, automatisk avstängning av vindkraftverken vid förändrade aerodynamiska egenskaper

Kollaps av
konstruktion

Obetydlig

Obetydlig

Stor

Vindkraftanläggningen kontrolleras och servas
med fastlagda intervaller, automatisk avstängning av vindkraftverken vid förändrade aerodynamiska egenskaper, mycket kraftig vind respektive
förhöjd temperatur

Blixtnedslag

Liten

Måttlig

Obetydlig

Åskledare finns på vindkraftverken, automatisk
avstängning av vindkraftverken vid förhöjd temperatur eller överslag i elsystemet

Hårda vindar

Liten

Måttlig

Obetydlig

Automatisk avstängning av vindkraftverken vid
mycket kraftig vind

Isstorm (mkt
kraftig nedisning)

Obetydlig

Liten

Stor

Automatisk avstängning av vindkraftverken vid
mycket kraftig vind

Oljeläckage

Liten

Obetydlig

Stor

Erforderlig förberedande utbildning och
skyddsutrustning (inklusive säkerhetsrutiner och
saneringsutrustning), vindkraftanläggningen
kontrolleras och servas med fastlagda intervaller. Vindkraftverkens fundament är konstruerade
för att fånga upp eventuellt läckage, eventuell
lagring av oljeprodukter i för det utformat och
låst utrymme vid servicebyggnaden
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Oönskad
händelse

Sannolikhet
byggande

Sannolikhet drift

Konsekvens

Åtgärder för att minimera risk

Brand i generator

Obetydlig

Liten

Liten

Konstruktionen är sådan att branden normalt
begränsas till generatorhuset, vindkraftanläggningen kontrolleras och servas med fastlagda
intervaller, automatisk avstängning av vindkraftverken vid förhöjd temperatur, ingen lagring
av oljeprodukter i vindkraftverken, åskledare,
brandlarm installerat

Skogsbrand

Liten

Liten

Måttlig

Ingen lagring av oljeprodukter i vindkraftverken

Sabotage

Obetydlig

Obetydlig

Måttlig

Vindkraftanläggningen kontrolleras och servas
med fastlagda intervaller, automatisk avstängning av vindkraftverken vid förhöjd temperatur
eller kortslutning, vindkraftverken är låsta

Kollision med
luftfartyg

Obetydlig

Obetydlig

Stor

Vindkraftverken är försedda med hinderbelysning
och överskrider inte flygplatsernas tillåtna sektorshöjder, vindkraftanläggningen (inkl. hinderbelysn.) kontrolleras och servas med fastlagda
intervaller, koordinaterna för vindkraftverken
kommer i god tid att rapporteras till Transportstyrelsen och försvarsmakten, vindkraftverken är
placerade i grupper vilket ökar synbarheten

Det har förekommit incidenter där delar av eller hela rotorblad lossnat från vindkraftverk och slungats
iväg. Det längsta rapporterade kastavståndet för bladdelar som lossnat rapporteras till 500 m (Boverket, 2009).
I en holländsk studie (Braam and Rademakers, 2004) har man beräknat sannolikheten för att ett vindkraftverk oavsett aggregatstorlek ska tappa någon bladdel. Beräkningen anger att det är 0,075 % risk
att ett vindkraftverk under ett års tid ska tappa någon bladdel. Risken att någon människa eller djur ska
träffas av bladdelen är däremot oerhört mycket mindre.
Även när det gäller nedfallande delar från vindkraftverken är risken som störst de dagar då det är som
mest ogästvänligt, d.v.s. vid dagar med mycket hård vind.
Risken för haveri av ett vindkraftverk bedöms som så liten att det normalt inte finns några avspärrningar
runt en vindkraftanläggning (Miljödomstolen, 2010).
Vid bedömningen av riskerna ska det tas i beaktande att projektområdet för vindkraft vid Fasikan har
en låg besöksfrekvens. De som framför allt vistas där är skogsägare och skogliga entreprenörer, jägare,
bär- och svampplockare och enstaka motionärer. I framtiden kommer även vindkraftanläggningens
servicepersonal att vistas där. Det är också rimligt att anta att själva vindkraftanläggningen lockar en
del nyfikna besökare till området.
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Övriga risker
I vindkraftverk finns mindre mängder av t.ex. hydraul- eller smörjolja, som kan läcka. Vindkraftverkens
rotorhus är konstruerade för att fånga upp eventuellt läckage så att oljan senare kan omhändertas av
personal.
Det finns även en risk att det uppstår brand i en generator. Skulle det inträffa är konstruktionen sådan
att denna normalt ska begränsas till generatorhuset.
Vindkraftverken, som är höga och har god ledningsförmåga, är utsatta för blixtnedslag under åskväder.
För att skydda vindkraftverken mot blixten, som t.ex. skulle kunna orsaka brand eller kollaps av konstruktionen, är de försedda med åskledare.

5.15.2 Åtgärder som begränsar riskerna
•• Vindkraftverken får endast beträdas av behörig personal.
•• Vindkraftanläggningen kommer att underställas kontroll och service med av leverantören fastlagda intervaller i syfte att bland annat begränsa driftstörningar och
därmed även risker.
•• Vindkraftverken kommer att vara försedda med ett styrsystem som automatiskt
stänger av dem vid mycket kraftig vind, generellt ca 25 m/s, för att inte utsättas för
alltför stora påfrestningar.
•• Vindkraftverkens styrsystem kommer också att känna av om de aerodynamiska
egenskaperna förändras, vilket gör att övervakningssystemet signalerar en avvikelse
och vindkraftverket stoppas.
•• Vindkraftverkens styrsystem omfattar också övervakning så att vindkraftverken stannar vid för hög temperatur.
•• Oljeprodukter ska lagras på där för avsedd plats.
•• Varningsskyltar kommer att sättas upp kring vindkraftverken. Hur skyltningen utförs
ska godkännas av tillsynsmyndigheten.
•• Utrustning för höghöjdsräddning kommer att finnas vid varje vindkraftverk.
•• Brandsläckare finns inne i vindkraftverken, både uppe och nere.
•• Åskledare finns på vindkraftverken..
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Det är svårt att kvantifiera risker. Sannolikheterna är mycket små medan konsekvenserna, om det osannolika ändå inträffar, kan vara stora.

En utgångspunkt för bedömningen bör vara att denna vindkraftanläggning planeras i ett område med
få besökare i jämförelse med vad som kan vara fallet för andra anläggningar i Sverige.
När det gäller nedisning och risken för olyckor över huvud taget kommer vindkraftverken att ha en

mycket hög teknisk standard. Risken för olyckor blir därför mycket låg och riskerna uppträder dessutom
främst när det är, för människan, mycket dåligt väder. Med de skyddsåtgärder som kommer att vidtas
bedöms kvarvarande risker av vindkraftanläggningen vara mycket små.
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5.16 Klimat- och miljöeffekter
Vindkraft är en förnybar energikälla som har stora globala miljöfördelar. Den ger inte upphov till miljöfarliga utsläpp och den utnyttjar en resurs som är oändlig och gratis. Inom det svenska kunskapsprogrammet Vindval har vindkraftens miljöpåverkan utretts och forskningen visar generellt på en låg lokal
miljöpåverkan från vindkraft. Detta kräver emellertid att vindkraftanläggningarna placeras i lägen som
är bra ur miljösynpunkt och att de människor som bor i närheten känner sig delaktiga i processen.
En bedömning av miljöeffekter från vindkraften bör göras ur ett större perspektiv. En utbyggnad av
vindkraften innebär att negativa miljöeffekter, ofta av irreversibel karaktär, från andra energianläggningar kan reduceras, till exempel utsläpp av klimatpåverkande gaser från fossilbränsleeldade kraftverk. Vindkraftutbyggnad i Sverige möjliggör även ett minskat beroende av el från kärnkraft och därmed
minskade miljö- och hälsoskador i uranets användningskedja, från brytning till avfall.
Ser man på effekterna på biologisk mångfald kan man inte bara granska de direkta effekterna av själva
vindkraftverket och dess eventuella påverkan på arters livsmiljö utan man måste också ta hänsyn till
att en fortgående klimatförändring bedöms ha en stark påverkan på de flesta arters livsbetingelser. En
snabbare utbyggnad av vindkraften i Sverige skapar förutsättningar för att påskynda avvecklingen av
fossilbränsleberoendet och därmed bidra till att motverka klimatförändringarna.
De vindmätningar som utförts i området visar att en vindkraftanläggning med 35 vindkraftverk skulle ge
upphov till en energiproduktion av 425 GWh per år. Detta motsvarar den årliga förbrukningen av hushållsel för ca 85 000 villor (genomsnittlig förbrukning är ca 5 000 kWh per år och villa). Kraftö har vid
denna produktionsberäkning utgått från vindkraftverk som finns på marknaden idag med navhöjd 144
m och totalhöjd på 209,5 m d.v.s. lägre verk än de 240 meter som anges i ansökan och i avsnitt 2.3. Med
totalhöjder i enlighet med ansökan skulle produktionen bli ännu högre.
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5.17 Ekosystemtjänster

Ett ekosystem kan definieras som ett dynamiskt komplex av växt-, djur- och mikroorganismsamhällen

och dessas icke-levande miljö som interagerar som en funktionell enhet. Skogar, myrar och betesmarker är exempel på olika ekosystem.

Att synliggöra kopplingen mellan naturen och människors välbefinnande är grunden bakom utveck-

lingen av konceptet ekosystemtjänster. Själva begreppet ekosystemtjänster har använts sedan början
av 2000-talet och myntades i och med forskningsprogrammet Millennium Ecosystem Assessment

(Millennium Ecosystem Assessment, 2015) som syftade till att utreda förändringar i ekosystem och deras påverkan på människor. Det finns många snarlika definitioner på begreppet ekosystemtjänst, men
en flitigt använd är Ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande (TEEB 2010).
Ekosystemtjänsterna delas vanligen in i de fyra kategorierna försörjande, reglerande, stödjande och
kulturella tjänster. Försörjande ekosystemtjänster innebär ofta produkter som mat, virke och bränsle.
Reglerande ekosystemtjänser handlar exempelvis om rening av luft och vatten, erosionshinder och
dämpning av naturkatastrofer. I de kulturella ekosystemtjänsterna ingår bland annat upplevelser,
rekreation, utbildning och inspiration. De stödjande ekosystemtjänsterna handlar om processer som
fotosyntes och jordbildning, dvs. processer som är nödvändiga för alla andra ekosystemtjänster (The
World Resources Institute 2008).
Värdering av ekosystemtjänster
Hälsosamma och livskraftiga ekosystem är grunden för många ekosystemtjänster och en förutsättning för ekonomisk aktivitet och i slutändan människors välbefinnande. Många ekosystem har dock, på
grund av mänsklig påverkan, degraderats så att viktiga ekosystemtjänster gått förlorade. Denna situation har uppstått därför att många ekosystemtjänster, så som pollinering, vattenrening och upprätthållande av livsmiljöer för biologisk mångfald, i hög grad är s.k. kollektiva nyttigheter (vi får dem ”gratis”
av naturen) som systematiskt undervärderas i beslutsfattande, eftersom deras fulla värden inte går
att realisera på en marknad eller helt enkelt inte är kända. Många ekosystem förvaltas istället för att
maximera andra typer av ekosystemtjänster, sådana som kan säljas på en marknad, t.ex. mat eller virke
(Naturvårdsverket 2012b).
Stora ekonomiska värden beaktas alltså inte i beslut om hur mark- eller vattenområden ska användas.
Att värdera ekosystemtjänster kan därför bidra till att synliggöra de värden som ekosystemen och ekosystemtjänsterna genererar för samhället.
I det följande värderar vi inte, men lyfter fram, hur de ekosystemtjänster som skapas i området förväntas påverkas av den planerade vindkraftanläggningen.
Specifikt för projektområdet Fasikan
Flera av de ekosystemtjänster som erhålls från naturen inom projektområdet är försörjande ekosystemtjänster; virke från skogen och mat i form av viltkött, bär och svamp. Vidare står naturen inom projektområdet för reglerande tjänster då de våtmarker som förekommer både renar vatten och jämnar ut
vattenflödet. Projektområdet bidrar också med kulturella ekosystemtjänster eftersom det används för
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rekreation i form av till exempel jakt. Slutligen bidrar projektområdet även med stödjande ekosystemtjänster så som fotosyntes i projektområdets växter.
Vindkraftanläggningens nyttjande av ekosystemtjänster
Den planerade vindkraftanläggningen på Fasikan kommer främst att nyttja vind, som är en process
som inte åstadkoms av levande varelser, dvs. inte en ekosystemtjänst. Vindkraftanläggningen kommer
däremot att vara beroende av vissa reglerande ekosystemtjänster som t.ex. att vegetation binder ihop
markytor som skadats av anläggningsarbeten och även hindrar slänter och sluttningar från att rasa eller i övrigt erodera.
Påverkan på ekosystemtjänster
Den planerade vindkraftanläggningen kommer att ta en mindre del av den mark som finns inom projektområdet i anspråk. Denna mark hyser idag produktionsskog. Detta kommer således att leda till ett
bortfall av försörjande ekosystemtjänster som virke, bär och svamp. Fotosyntesen som skulle ha pågått
i växterna på denna mark faller också bort. Våtmarker kommer i mycket stor mån att kunna undvikas
vid exploateringen, vilket innebär att vattenrening och utjämning av vattenflöden inte kommer att påverkas i någon nämnvärd grad. Kulturella ekosystemtjänster så som jakt och annan rekreation i naturen
kommer främst att påverkas under byggtiden, men även under drifttiden då upplevelsen av naturen
kommer att vara annorlunda med vindkraftverken och nya vägar i projektområdet.
Sammantaget bedöms etableringen av en vindkraftanläggning ha en liten påverkan på områdets
möjlighet att även i fortsättningen tillhandahålla ekosystemtjänster. Se vidare i respektive avsnitt som
behandlar konsekvenser för naturmiljöer, friluftsliv respektive användningen av naturresurser.
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Den nationella miljöpolitiken går ut på att till nästa generation (år 2020) kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Därför har riksdagen fastslagit 16 miljökvalitetsmål. Alla
myndigheter och sektorer i samhället ska därför ta samma hänsyn till ekologiska aspekter som till
ekonomiska och sociala när beslut fattas.

De 16 miljökvalitetsmålen ska leda vägen för vår strävan att åstadkomma en hållbar samhällsutveckling och miljökvalitetsmålen är riktmärken för allt svenskt miljöarbete, oavsett var och av vem det
bedrivs.
Naturvårdsverket, som samordnar den årliga uppföljning som sker av miljökvalitetsmålen, konstate-

rade i mars 2013 att 14 av de 16 miljökvalitetsmålen inte kommer att nås till 2020. Trots att miljöarbetet
varit framgångsrikt inom många områden menar Naturvårdsverket att nuvarande styrmedel inte är
tillräckliga, utan att det krävs en samhällsomställning med god hushållning med naturresurser, effektiv
energianvändning och resurseffektiva kretslopp för att målen ska nås.
I Tabell 24 görs en bedömning av på vilket sätt det planerade vindkraftprojektet påverkar möjligheten
att nå måluppfyllelse för vart och ett av de 16 miljökvalitetsmålen.

Tabell 24. Analys av hur vindkraftanläggningen påverkar möjligheten att nå måluppfyllelse för vart och ett av de nationella miljömålen i ett nationellt respektive ett lokalt perspektiv. Bedömningen är att den planerade vindkraftanläggningen inte motverkar måluppfyllelsen för något av miljömålen samt att den bidrar till den nationella måluppfyllelsen
för åtta av miljömålen.
Miljömål

Måluppfyllelse

Analys

1 Begränsad klimatpåverkan

Bidrar till måluppfyllelse
nationellt, förhindrar inte
måluppfyllelse lokalt

Anläggningen kommer att medföra minskade utsläpp av koldioxid och växthusgaser
då behovet att använda fossila bränslen för
energiproduktion minskar

2 Frisk luft

Bidrar till måluppfyllelse
nationellt, förhindrar inte
måluppfyllelse lokalt

Anläggningen kommer att medföra minskade utsläpp av luftförorenande ämnen då
behovet att använda fossila bränslen för
energiproduktion minskar

3 Bara naturlig försurning

Bidrar till måluppfyllelse
nationellt, förhindrar inte
måluppfyllelse lokalt

Anläggningen kommer att medföra minskade utsläpp av försurande föreningar som
svaveldioxid och kvävedioxid då behovet att
använda fossila bränslen för energiproduktion minskar

4 Giftfri miljö

Bidrar till måluppfyllelse
nationellt, förhindrar inte
måluppfyllelse lokalt

Anläggningen kommer att medföra minskade utsläpp av sådana giftiga ämnen som
exponeras vid annan energiproduktion, bl.a. i
samband med kolkondens- och kärnkraft

5 Skyddande ozonskikt

Ej relevant

Vindkraftutbyggnaden påverkar inte förutsättningar för måluppfyllelse
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Miljömål

Måluppfyllelse

Analys

6 Säker strålmiljö

Bidrar till måluppfyllelse
nationellt, förhindrar inte
måluppfyllelse lokalt

En storskalig nationell utbyggnad av vindkraften innebär att behovet att använda
kärnkraft för energiproduktion reduceras

7 Ingen övergödning

Bidrar till måluppfyllelse
nationellt, förhindrar inte
måluppfyllelse lokalt

Anläggningen medför att behovet att använda fossila bränslen för energiproduktion
minskar, vilket innebär minskade utsläpp av
kväveoxider och andra näringsämnen som
orsakar övergödning

8 Levande sjöar och vattendrag

Bidrar till måluppfyllelse
nationellt, förhindrar inte
måluppfyllelse lokalt

Lokaliseringen och utformningen innebär att
värdefulla sötvattenmiljöer inte tar skada.
Utbyggnaden av vindkraften innebär också
att det är möjligt att klara energibehoven
utan ytterligare utbyggnad av vattenkraften

9 Grundvatten av god kvalitet

Förhindrar inte måluppfyllelse varken nationellt eller
lokalt

Lokaliseringen och utformningen innebär att
värdefulla grundvattenförekomster inte tar
skada

10 Hav i balans samt levande
kust och skärgård

Bidrar till måluppfyllelse
nationellt, förhindrar inte
måluppfyllelse lokalt

Anläggningen medför att behovet att använda fossila bränslen för energiproduktion
minskar, vilket innebär minskade utsläpp av
kväveoxider som orsakar övergödning och
koldioxid som orsakar försurning

11 Myllrande våtmarker

Förhindrar inte måluppfyllelse varken nationellt eller
lokalt

Lokaliseringen och utformningen görs så att
värdefulla våtmarksmiljöer inte tar skada

12 Levande skogar

Förhindrar inte måluppfyllelse varken nationellt eller
lokalt

Lokaliseringen och utformningen görs så att
värdefulla skogliga naturmiljöer som kan
komma i fråga för naturskydd inte tar skada

13 Ett rikt odlingslandskap

Ej relevant

Vindkraftutbyggnaden påverkar inte förutsättningar för måluppfyllelse

14 Storslagen fjällmiljö

Ej relevant

Vindkraftutbyggnaden påverkar inte förutsättningar för måluppfyllelse

15 God bebyggd miljö

Förhindrar inte måluppfyllelse varken nationellt eller
lokalt

Lokaliseringen och utformningen görs så att
en god hushållning med mark och vatten
inte motverkas. Anläggningen kommer att
bidra till uppfyllelse av delmålet om minskat
beroende av fossila bränslen för energianvändning

16 Ett rikt djur- och växtliv

Förhindrar inte måluppfyllelse varken nationellt eller
lokalt

Lokalisering och utformning kan göras så att
naturmiljöer och skyddsvärda arter inte tar
skada
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Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som regleras i Miljöbalken 5 kapitlet och vars efterlev-

nad är en aspekt som ingår i prövningen av ett projekts tillåtlighet och villkor. Normer kan meddelas av

regeringen för att de svenska miljökvalitetsmålen ska uppnås eller för att kunna genomföra EU-direktiv.
Idag finns fem förordningar om miljökvalitetsnormer:
•• Havsmiljöförordningen (SFS 2010:1341)
•• Luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477)
•• Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660)
•• Förordning om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten (SFS 2001:554)
•• Förordning om omgivningsbuller (SFS 2004:675)
Vindkraftetableringen på Fasikan bedöms inte medföra att några miljökvalitetsnormer överskrids. Etableringen kommer snarare att medföra att påverkan på luft och vattenmiljö totalt sett kan minska. Med
vindkraft istället för kolkondenskraft och andra fossila bränslen för energiproduktion kommer belastningen på framför allt luften att minska.
Ett liknande resonemang där vindkraft ersätter vattenkraft gör att belastningen på vattenmiljön kommer att minska.
Vad gäller buller är det ljud som vindkraftanläggningen kommer att alstra lägre än gällande riktvärden
för omgivningsbuller.
Slutsatsen är således att efterlevnaden av miljökvalitetsnormerna är god.
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6 Skadeförebyggande åtgärder
I detta avsnitt sammanfattas de skadeförebyggande åtgärder som blir aktuella för att undvika
negativa konsekvenser för människor och miljö. Åtgärderna är åtaganden som Fasikan Vindkraft
kommer att använda i den fortsatta planeringen. Åtgärderna spänner över allt från hänsyn till naturmiljöer till tekniska hänsynstaganden vid utformning. En del av åtgärderna kan bli villkor för
verksamheten. Konsekvensanalysen i kapitel 5 avser kvarstående konsekvenser efter vidtagna
åtgärder. Observera att detta kapitel är en sammanställning av alla de åtgärder som presenteras
i olika delar av kapitel 5.

6.1 Åtgärder för att begränsa påverkan på landskapsbild
Följande åtgärd begränsar förändringen av landskapsbilden:
•• Vindkraftverken kommer att ha en färg som gör att synbarheten minskar. Rotorbladen kommer att vara antireflexbehandlade. Utformningen blir enhetlig, utan logotyper eller reklam på vindkraftverkens torn.

6.2 Åtgärder för att begränsa påverkan på naturmiljön
De åtgärder som är aktuella i syfte att begränsa påverkan på naturmiljöerna varierar från lokaliseringsaspekter till olika försiktighetsåtgärder intill värdefulla områden:
•• Lokaliseringen av vindkraftverk med tillhörande infrastruktur ska inte ske i områden
som under naturvärdesinventeringen bedömts hysa ett mycket högt naturvärde
(klass 1)
•• Lokaliseringen av vindkraftverk med tillhörande infrastruktur ska inte ske annat än
i undantagsfall i områden som under naturvärdesinventeringen bedömts hysa ett
högt naturvärde (klass 2)
•• Lokaliseringen av vindkraftverk med tillhörande infrastruktur ska inte heller ske på
våtmarker klass 2.
•• Den slutgiltiga vägsträckningen ska beslutas i samråd med tillsynsmyndigheten.
•• Där anläggningsytor och nya vägar ligger nära områden med höga naturvärden
(klass 1 och 2) ska gränserna för dessa områden markeras i terrängen under anläggningstiden i syfte att helt utesluta risken för körning och andra verksamheter inom
dessa områden.
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•• Förstärkning av vägar ska ske med stor hänsyn till bäckar för att inte påverka miljön i
dessa genom exempelvis grumling och vandringshinder.
•• Om det vid vägpassage av vattendrag behövs anläggningsarbeten (se definition på
sidan 30) ska detta anmälas till Länsstyrelsen enligt miljöbalken 11 kap 9 a §,
alternativt kommer tillstånd för vattenverksamhet att sökas.
•• Markarbeten i anslutning till vattendrag ska om möjligt utföras under torrsäsong för
att undvika grumling i nedströms liggande vattendrag. Åtgärder ska även användas
för att reducera grumling.
•• Betongstationen som används under anläggningsfasen kommer att placeras och
dimensioneras så att riskerna för långsiktig påverkan av denna undviks i största
möjliga mån.
•• De ytor som behövs endast under anläggningsfasen kommer att återställas när de
inte längre behövs.

6.3 Åtgärder för att begränsa påverkan på fåglar
Följande åtgärder begränsar påverkan på fågelfaunan:
•• Inga vindkraftverk med tillhörande infrastruktur ska anläggas på våtmarker av klass 1
och 2.
•• Inga vindkraftverk ska anläggas inom 500 m från häckningsplats för fjällvråk.
•• Inga anläggningsarbeten ska utföras inom 500 m från häckningsplats för fjällvråk
under perioden 15 april - 30 juni.
•• Inga anläggningsarbeten (anläggning av vägar, elnät, kranuppställningsplatser eller vindkraftverk) ska utföras inom 500 m från häckningsplats för slaguggla under
perioden 1 feb - 31 maj.
•• Inga vindkraftverk ska anläggas inom 300 m från Stormyran.
•• Inga anläggningsarbeten ska utföras inom 500 m från Stormyran under perioden 1
april - 15 maj.
•• Inga anläggningsarbeten ska utföras inom 500 m från häckningsplats för smålom
under perioden 1 maj- 15 juni.
•• Vindkraftanläggningens anslutning till luftledning kommer att utformas så att risken
för eldöd hos ugglor och rovfåglar minimeras.
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6.4 Åtgärder för att begränsa påverkan på övrig fauna
och arter upptagna i artskyddsförordningen
Följande åtgärd begränsar påverkan på övrig fauna och arter upptagna i artskyddsförordningen:
•• Inga vindkraftverk ska anläggas inom ca 1 km från fäbodarna i Granbodåsens fäbodmiljö.

6.5 Åtgärder för att begränsa påverkan på rennäringen
Följande åtgärder begränsar påverkan på rennäringen:
•• Bolaget ska inför varje vintersäsong ta kontakt med de berörda samebyarna. Detta
ska i första hand ske muntligen per telefon, men om bolaget har svårt att få tag på
renskötarna kan det ske genom brev.
•• Bolaget ska informera de berörda samebyarna om bygg- och underhållsaktiviteter
som pågår i området. Bolaget ska alltid ha en utsedd kontaktperson som samebyarna kan kontakta.

6.6 Åtgärder för att begränsa påverkan
på friluftsliv och turism
Följande åtgärd begränsar påverkan på friluftslivet:
•• Bolaget ska erbjuda berörda jaktlag informationsträffar innan och under anläggningsarbetet för att ha möjlighet att under byggskedet begränsa konsekvenserna för
de som jagar inom projektområdet.

6.7 Åtgärder för att begränsa påverkan på kulturmiljö
Följande åtgärder begränsar påverkan på kulturmiljön:
•• Innan byggnation ska en arkeologisk utredning (2 kap. 11 § KML) utföras för den mark
som faktiskt påverkas enligt den slutliga layouten av infrastruktur.
•• Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete kommer arbetet
omedelbart att avbrytas till den del fornlämningen berörs. Den som leder arbetet ska
omedelbart anmäla förhållandet till länsstyrelsen.

6.8 Åtgärder för att begränsa påverkan på naturresurser
Inga skadeförebyggande åtgärder behövs.
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6.9 Åtgärder för att begränsa påverkan på luftfarten
Följande åtgärd begränsar påverkan på luftfartens intressen:
•• Hinderljusmarkeringen ska uppföras i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter
vid tiden för uppförandet av vindkraftverken.

6

6.10 Åtgärder för att begränsa påverkan avseende ljud
Följande åtgärd begränsar påverkan avseende ljud:
•• Inga vindkraftverk byggs närmare än 1000 meter från permanent boende eller varaktigt fritidsboende

6.11 Åtgärder för att begränsa påverkan
avseende skuggor och reflexer
Följande åtgärder begränsar påverkan avseende rörliga skuggor och reflexer:
•• I det fall skuggberäkningen för det slutliga valet av vindkraftpositioner och vindkraftverk överskrider riktlinjerna för skuggtid kommer skuggreglerande utrustning att
installeras i de enskilda vindkraftverk som orsakar detta. Utrustningen innebär att de
verken stängs av om riktlinjerna för skuggtid överskrids.
•• Vindkraftverken kommer att vara antireflexbehandlade.

6.12 Åtgärder för att begränsa påverkan
under byggtid och nedmontering
Följande åtgärder (utöver ovanstående) begränsar konsekvenserna under byggtid och nedmontering:
•• Anläggningen kommer att byggas med bästa tillgängliga teknik med strävan att
minimera omfattningen av störande buller från byggverksamheten.
•• Uppstår besvärande problem med damning i samband med transporterna på
vägarna i området kommer vägarna att saltas och därefter vattenbegjutas i syfte att
binda dammet.
•• Kraftigare störningar såsom från bergsprängningar kommer inte att utföras mellan
klockan 19.00 och 07.00.
•• Eventuell förvaring av oljor och andra kemikalier inom vindkraftanläggningen under
byggskedet kommer att ske på där för avsedd plats och inom inhägnad enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Oljor och andra kemikalier kommer också att förvaras
på ett sådant sätt att läckage samlas upp.
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6.13 Åtgärder för att begränsa risker för allmänheten
Följande åtgärder begränsar riskerna för allmänheten:
•• Vindkraftverken får endast beträdas av behörig personal.
•• Vindkraftanläggningen kommer att underställas kontroll och service med av leverantören fastlagda intervaller i syfte att bland annat begränsa driftstörningar och
därmed även risker.

•• Vindkraftverken kommer att vara försedda med ett styrsystem som automatiskt
stänger av dem vid mycket kraftig vind, generellt ca 25 m/s, för att inte utsättas för
alltför stora påfrestningar.
•• Vindkraftverkens styrsystem kommer också att känna av om de aerodynamiska
egenskaperna förändras, vilket gör att övervakningssystemet signalerar en avvikelse
och vindkraftverket stoppas.
•• Vindkraftverkens styrsystem omfattar också övervakning så att vindkraftverken stannar vid för hög temperatur.
•• Oljeprodukter ska lagras på där för avsedd plats.
•• Varningsskyltar kommer att sättas upp kring vindkraftverken. Hur skyltningen utförs
ska godkännas av tillsynsmyndigheten.
•• Utrustning för höghöjdsräddning kommer att finnas vid varje vindkraftverk.
•• Brandsläckare finns inne i vindkraftverken, både uppe och nere.
•• Åskledare finns på vindkraftverken.
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7 Uppföljning
Kapitlet beskriver den uppföljning som planeras för vindkraftanläggningen.

6

Fasikan Vindkraft kommer vid ett tillstånd att upprätta ett kontrollprogram. Programmet kommer att

sammanfatta de villkor som enligt tillståndet kommer att reglera verksamheten. Kontrollprogrammet
kommer också att redovisa hur tillämpningen av villkoren ska ske.
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