
www.enetjarnnatur.se

Miljökonsekvensbeskrivning



Miljökonsekvensbeskrivning 

•  Beslutsunderlag för länsstyrelsen 

•  Konsekvensbedömning 

•  Samrådet ligger till grund för arbetet 



MKB:ns syfte 

•  Att beskriva direkta och indirekta effekter av 
projektet 

•  Möjliggöra en samlad bedömning av effekter på 
människors hälsa och miljön 



  Lokalisering och teknisk beskrivning 

  Landskapsanalys och beskrivning av 
samhällsförutsättningar 

  Konsekvensbeskrivning (för de olika aspekterna 
naturmiljö, kulturmiljö, rennäring osv.) 

Varje kapitel innehåller: 

  Förutsättningar 

  Skadeförebyggande åtgärder 

Konsekvensbedömning 

Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll 



Miljöaspekter 

•  Landskapsbild 

•  Naturmiljö 

•  Fåglar 

•  Övrig fauna och 
artskyddsförord-
ningsarter 

•  Rennäring 

•  Friluftsliv och turism 

•  Kulturmiljö 

•  Naturresurser 

•  Luftfart 

•  Ljud 

•  Skuggor 

•  Byggskedet 

•  Säkerhet 

•  Klimat- och 
miljöeffekter 

•  Uppfyllelse av 
miljökvalitetsmålen 

•  Efterlevnad av 
miljökvalitets-
normer 



Riksintressen inom 10 km 

 
  för vindbruk 

  för rennäring 

  för friluftslivet 

  för kulturmiljövården 
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Riksintressen inom 10 km 

för naturvård 

för vattendrag 

för järnväg 

för väg 
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Skogsmark, våtmarker, flera 
små tjärnar och bäckar. 

Området påverkat av 
skogsbruk 

Naturvärden 

  Två våtmarker 
tangerar 
utredningsområdet 

  Fyra nyckelbiotoper 
  Sumpskogar 

Naturvärdesinventering 
pågår 

Goda möjligheter att 
undvika naturvärdesobjekt  

±
VMI klass 3

VMI klass 4
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  Fågelutredning 2014 

  Riktade inventeringar: 

  Spelflyktsinventering 
kungsörn 2014 och 2015 

  Spelplatser för tjäder 
och orre 2015 

  Ugglor 2015 

  Smålom 

  Rovfåglar 

  Våtmarksfåglar 

  Fladdermusinventering 
2015 

0 3 61,5 Kilometer

Fåglar och fladdermöss 



  Vinterbetesmark för 

Ohredahke 
sameby 

Jijnjevaerie 
sameby 

Raedtievaerie 
sameby 

Flyttled för 
Ohredahke 
(riksintresse) i södra 
kanten av området 

  Samråd sker med 
samebyarna som 
underlag till MKB 
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Kulturmiljö 

  Två riksintressen för 
kulturmiljö inom 10 km 
(Graningebruk och 
Indalsälven I 
Östjämtland) 

  Fornlämningar 
koncentrerade till 
dalgångarna 

  Fyra registrerade 
fornlämningar inom 
utredningsområdet. 
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! FMIS punkt

FMIS yta

Helgum 100:1

Graninge 159:1

Graninge 159:2-3



Landskapsbild 

  Vindkraftverken kommer 
att synas väl från öppna 
platser I omgivningarna 

  Fotomontage har tagits 
fram från nio punkter  
– se utställning 



Fotomontage 



•  Ljud 

•  Ljudberäkning kommer att ligga till grund för bedömningen 

•  Skuggor/reflexer 

•  Skuggberäkning kommer att ligga till grund för bedömningen 

•  Byggskedet och säkerhet 

•  Eventuell ökningen av störning i form av tunga transporter av 
bl.a. betong, massor och vindkraftverksdelar till 
utredningsområdet kommer att belysas i MKB:n 

•  Eventuella risker med iskast och isfall, men även riskscenarier 
och sannolikheten för oönskade händelser kommer att belysas 
i MKB:n 



•  Hur används utredningsområdet för t.ex. jakt, svamp- 

och bärplockning och friluftsliv? 

•  Finns det några särskilt viktiga platser inom 

utredningsområdet? Utflyktsmål? 

•  Finns det förslag på ytterligare bra platser för 

fotomontage över utredningsområdet? 



Kontakt 

•  Tryggve Sigurdson, 090 - 71 09 79 

 tryggve@enetjarnnatur.se 

•  Karolina Selstam, 090 – 71 09 57 

 karolina.s@enetjarnnatur.se 

 


