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Icke-teknisk sammanfattning
En sammanfattning skrivs i slutskedet av utredningen.
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1 Inledning
Kapitlet kommer att ge en introduktion till projektet, redovisa hur MKB-dokumentet relaterar till övriga
handlingar som ingår i ansökan samt ge en kort beskrivning av det genomförda samrådet.

Fjällbohög utredningsområde för vindkraft ligger i Sollefteå kommun i ett område med god potential
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för vindkraftsproduktion. Kraftö vill därför undersöka förutsättningarna för vindkraft i en öppen och
samordnad utredningsprocess. Detta kommer att ske genom de samråd som genomförs i bygden och
genom upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som belyser både tekniska och miljömässiga aspekter.
Avsikten är att till november 2015 färdigställa en ansökan om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för uppförande och drift av en vindkraftanläggning vid Fjällbohög, med upp till 32 vindkraftverk. MKB:n kommer
tillsammans med en samrådsredogörelse att bifogas ansökan.

1.1 Sökanden
Sökanden i detta tillståndsärende är Kraftö AB. Företagets kontaktperson är:
Markus Nordén
Kraftö AB
182 32 Danderyd
E-post: markus.norden@krafto.se
Telefon: 072 - 232 59 99
Kraftö AB bildades 2007 och har 11 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm. 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 utvecklat projekt med tillstånd för mer än mer än 350 MW.

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 är dels ett huvuddokument som i text och bild redogör för projektet och dess konsekvenser, dels
kartor och tekniska ritningar som redovisas som bilagor.
I detta tidiga utkast till MKB finns endast delar av den information som den färdiga MKB:n kommer att
innehålla redovisad. Det finns dessutom en risk att det förekommer sakfel. Ett syfte med samrådet är
att komplettera och vid behov korrigera denna information. Nedan följer en läsanvisning som beskriver
hur strukturen i den färdiga MKB:n planeras se ut.
Dokumentet inleds i kapitel 2 med en beskrivning av hur projektet valts fram i konkurrens med andra alternativa lokaliseringar. Vidare beskrivs nollalternativet och huvudalternativet. Här behandlas
övergripande områdets lämplighet för vindkraft samt hur utformningen av parken har förändrats under
projektets gång.
Kapitel 3 beskriver de landskapsmässiga och samhälleliga förutsättningarna i utredningsområdets
omgivning. Här finns landskapsanalysen och kapitlet fungerar som en referens för läsaren till de värden
som pekas ut inom utredningsområdet för vindkraft i kapitel 4.
Kapitel 4 redovisar, i temaavsnitt om landskapsbild, naturmiljö, kulturmiljö osv., inledningsvis de förutsättningar som råder inom utredningsområdet. 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 Kraftö kommer att
använda i den fortsatta planeringen.
Kapitel 5 beskriver kort vilken uppföljning som det kan bli aktuellt att genomföra.

1.4 Vindkraft – bakgrund och nationella målsättningar
Den planerade vindkraftanläggningen vid Fjällbohög 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 väsentlig miljöskuld som framtida generationer måste
överta. Beräkningar visar att ett vindkraftverk
redan efter ca åtta månader i drift har tjänat
in den energiförbrukning som är nödvändig för

Utredningsområde

att producera och uppföra vindkraftverket

Det område inom vilket vindkraftanläggningen
vid Fjällbohög planeras kallas i MKB-dokumentet för utredningsområdet.

Vindkraften har av dessa skäl en god förankring i landets energi- och miljöpolitik. Det

Hela anläggningen, förutom anslutande vägar,
kommer att rymmas inom utredningsområdet.

framstår idag som klart att produktionen av
el från vindkraft kommer att få en viktig roll i

Utredningsområdet är den yta som undersöks
och beskrivs extra noggrant med avseende på
olika bevarande- och skyddsintressen genom
bl.a. naturvärdesinventering.

landets framtida energiförsörjning. Vindkraften
blir ett allt viktigare komplement till exempelvis vattenkraft och kärnkraft.
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Sveriges energipolitik syftar 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 EU-direktiv 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 ambitionshöjning till minst 50 % i enlighet med
propositionen om ”En sammanhållen klimat- 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 regering-

1

ens förslag. Syftet med en planeringsram är att synliggöra vindkraftsintresset 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). Tillsammans med Norge ska ytterligare 13,2 TWh förnybar el produceras
mellan åren 2012 och 2020. Den förnybara elproduktion som främst kommer att byggas ut inom ramen
för systemet är vindkraft och biobränslebaserad kraftvärme.
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2 Lokalisering och beskrivning
av vindkraftanläggningen
Kapitlet kommer att beskriva den planerade vindkraftanläggningen, dess lokalisering och tekniska
förutsättningar. Inledningsvis beskrivs också hur projektet valts fram i konkurrens med andra alternativa
lokaliseringar.

2.1 Lokaliseringsalternativ
Vind är en form av 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 går till
väga för att ta fram de lämpligaste platserna för vindkraft i Sverige.

Identifiering av lämpliga områden för vindkraft och urvalsprocess
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 tidiga vindkarteringar för att lokalisera
områden som har goda vindförutsättningar samt kan vara lämpliga för vindkraft sett ur ett planperspektiv. Urvalet baseras på följande urvalskriterier:
•

Inom kommunalplan och/eller riksintresse vindbruk

•

Medelvind över 7 m/s på 100 m

•

Projektstorlek på minst 10 vindkraftverk

•

Möjlighet att ansluta parken till elnätet.

Rent praktiskt genomförs detta med hjälp av MIUU (Meteorologiska institutionen vid Uppsala
universitet)-modellen, som är en kartläggning av vindpotentialen i Sverige, och genom att motstående
intressen på lokal nivå utreds. Om de teoretiska vindförutsättningarna bedöms vara goda och inga uppenbara motstående intressen identifieras, går projektet vidare till nästa steg.
I steg två utreds möjligheten att teckna arrendeavtal med markägare. I det fall lokala markägare visar
intresse av att arrendera ut ett område som är tillräckligt stort för att etablera en vindkraftanläggning
går projektet vidare till nästa steg.
I det tredje steget mäts vinden på plats genom att sodar placeras ut på lämpliga platser i området.
Vindmätningarna kan verifiera den tidigare kartläggningen av vindförhållanden.
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För att säkerställa att den planerade vindkraftanläggningen inte konkurrerar med lokala

Motstående intressen i
Kraftös GIS-modell

intressen utförs även förstudier av natur- och
kulturvärden samt platsens djurliv i form av

Natura 2000-områden
Riksintresse friluftsliv
Riksintresse högexploaterad kust
Riksintresse kulturmiljövård
Riksintresse mineralutvinning
Riksintresse naturvård
Riksintresse obrutet fjäll
Riksintresse obruten kust
Riksintresse rennäring
Kulturreservat
Nationalparker
Naturreservat
Djur- och växtskyddsområden

bl.a. fåglar och fladdermöss. i projekt Fjällbohög har Kraftö dessutom genomfört inventering av kungsörn. I det här steget undersöks
även möjligheten att ansluta vindkraftanläggningen till det befintliga elnätet samt möjligheten att transportera vindkraftverk till utredningsområdet. Ju mer kostsam nätanslutning
och åtkomst desto fler vindkraftverk måste

2

kunna anläggas i området för att få lönsamhet i projektet. I alla dessa bedömningar finns
naturligtvis ett visst mått av osäkerhet.
När det gäller nätanslutningen tas kontakt med nätägaren för en bedömning om det finns tillgänglig
kapacitet i närliggande elnät och en indikation om kostnaden för nätanslutning. Kostnaden beror normalt främst på hur långt det är från det aktuella området till en lämplig anslutningspunkt till elnätet.
I bedömningen av de ingenjörsmässiga förutsättningarna tittar Kraftö även på åtkomst till området,
dvs. närheten till lämplig transportväg för vindkraftverkens alla delar, och hur komplicerat det kommer
att bli att anlägga vindkraftverken i området. Transportfrågan har inte studerats för Fjällbohög, men
underlättas av det väl utbyggda skogsbilvägsnätet i området.
Områdena med goda förutsättningar prioriteras före övriga områden. När Kraftö sedan går vidare med
planeringen av enskilda projekt börjar man således med områden med bäst förutsättningar enligt beskrivningen ovan. Fjällbohög är ett av dem.

Redogörelse för några högt rangordnade lokaliseringar
I detta avsnitt kommer några andra projekt som ligger högt upp i rankningslistan att beskrivas lite närmare.

2.2 Nollalternativ
I detta avsnitt kommer bolaget att beskriva vilka konsekvenserna blir om utbyggnaden av vindkraftanläggningen vid Fjällbohög inte kommer till stånd.
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2.3 Beskrivning av huvudalternativet
I detta avsnitt kommer anläggningen att beskrivas. Det kommer att handla om lokalisering, områdets
lämplighet, utredningsområdet, vindkraftverken, hindermarkering, fundament, färdigställandearbeten,
kringanläggningar, tillfartsvägar, mätmaster, elnät och nätanslutning, bygg- och drifttid, avveckling och
återställning samt totalt markanspråk.

Vindkraftanläggningen planeras inom ett höjdområde vid Fjällbohög i den västra delen av Sollefteå
kommun i Västernorrlands län. Utredningsområdet är ca 3065 ha stort och är beläget ca 7 km väster
om Edsele, se figur 1. Utredningsområdet ligger nära läns- och kommungränsen mot Jämtlands län
respektive Ragunda kommun.
Landskapet präglas av bergkulleterräng med våtmarker, bäckar och vattenytor i dalgångarna. Själva
utredningsområdet är beläget inom ett höjdområde där höjden över havet varierar mellan ca 350 och
490 m. Det består till stor del av skogsmark som är präglad av skogsbruk. I svackorna i området finns
ett flertal våtmarker och små tjärnar och bäckar. En sjö, Bodsjön, ligger inom området.
Totalt planeras upp till 32 vindkraftverk med en maximal totalhöjd på 240 m, se exempellayout i figur 2.
Ansökan kommer att göras enligt ”boxmodellen”, dvs. att vindkraftverk och tillhörande infrastruktur kan
placeras fritt inom utredningsområdet, förutsatt att gällande restriktioner för ljud, skuggor etc. hålls.
Kraftö kartlägger vindförhållandena vid Fjällbohög genom vindmätningar. Vindhastigheten i utredningsområdet har mätts med sodar sedan december 2013 och en vindmast planeras uppföras i området.
Området har god potential för just vindkraftsproduktion med en god medelvind, hög andel produktionsskog och få motstående intressen.
Utredningsområdet vid Fjällbohög utgör ett av de nio områden som Sollefteå kommun pekat ut som
lämpligt för storskalig etablering av vindkraft i kommunens fördjupade översiktplan (Vindbruk i Sollefteå kommun, antagen 2008). Utredningsområdet stämmer väl överens med kommunens utpekade
område, se figur 3.
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Edsele

Sollefteå

Härnösand

±

Fjällbohög utredningsområde

0

1 Lokaliseringen av utredningsområdet Fjällbohög i Sollefteå kommun.
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2 Exempellayout för vindkraftverk och vägar.
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Fjällbohög utredningsområde
Sollefteå kommuns vindbruksplan

0

1

2

3

4

5 km

3 Utredningsområdet stämmer väl överens med kommunens vindbruksplan, där området anges som lämpligt för storskalig
etablering av vindkraft. .

2.4 Om samrådsprocessen
Här kommer det i den färdiga MKB:n att göras en kort beskrivning av samrådet. En utförligare samrådsredogörelse kommer att följa med MKB:n som en bilaga.

2015-05-22
13

3

3 Landskapsanalys och
samhällsförutsättningar
I kapitel 3 i MKB:n kommer de natur- och landskapsmässiga värden som finns i utredningsområdets
omgivningar att beskrivas. 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,
dvs. befolkning, arbetsmarknad, näringsliv och service.

3.1 Analys av det omgivande landskapet
I detta avsnitt utvecklas förutsättningarna för landskapet, dvs. geografi, topografi, naturgeografiska förhållanden och jordarter/berggrund.

Utredningsområdet är beläget
i ett kuperat skogslandskap.
Höjderna i det omgivande
landskapet är ofta väl markerade med toppar på ca
400-550 m ö.h. Dalstråken
är belägna på ca 300-350 m
ö.h. och här finns rikligt med
våtmarker och vattendrag.
Storskaligt har landskapet en
tydlig nordvästlig-sydostlig
riktning, vilket markeras av
riktningen på dalgångarna
och vattendragen.
Själva utredningsområdet
utgörs av ett höjdområde som
är beläget mellan Faxälvens
och Lövåsåns dalgångar.
Höjdområdet avgränsas av
branta sluttningar mot de

4 Utblick över utredningsområdet.
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omgivande dalgångarna. Inom höjdområdet finns flera mindre, väl avgränsade toppar. Höjdområdet är
väl synligt från det omgivande landskapet men utgör inget landmärke då det omges av andra höjder

av liknande storlek. Den högsta höjden inom utredningsområdet är Björkåhöjden på 490 m ö.h. Mellan
höjderna finns rikligt med myrmarker och flera mindre tjärnar.

Utredningsområdet ligger i sin helhet över högsta kustlinjen, vilket innebär att terrängen sedan isti-

den legat ovanför havsnivån. Det avspeglar sig i att markerna kring utredningsområdet i huvudsak är
morändominerade, med inslag av sand, grus och isälvssediment i lägre liggande partier längs större

vattendrag och torv i de större våtmarksområdena. Berggrunden inom utredningsområdet består av
sura bergarter såsom granit.

Skogslandskapet är starkt präglat av rationellt skogsbruk och endast ett fåtal områden med kvarlämnad äldre skog förekommer inom utredningsområdet. Till följd av skogsbruket finns här gott om skogsbilvägar. Andelen uppodlad mark i landskapet är mycket liten och sammanfaller med byarna.

3.2 Omgivande områden av riksintresse
I detta avsnitt redogörs för riksintressen och andra områden med höga värden som finns i utredningsområdets omgivning.

Utredningsområdet för vindkraft sammanfaller delvis med ett riksintresseområde för vindbruk.
I omgivningarna inom ca 10 km radie från utredningsområdet finns fem naturreservat och totalt sex
olika typer av riksintressen;
•• riksintresse för vindbruk,
•• riksintresse för rennäring,
•• riksintresse för friluftsliv,
•• riksintresse för naturvård,
•• riksintresse enligt miljöbalken 4 kap 8 §, dvs. Natura 2000-områden samt
•• riksintresse för vattendrag.
Tabell 1 och figur 5-6 visar samtliga riksintressen och andra områden med höga naturvärden. ID i tabellen hänvisar till markering på kartan.
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Tabell 1. Områden av riksintresse eller av annat nationellt naturvärde inom 10 km från utredningsområdet. ID hänvisar
till markering på kartan i figur 5-6.
ID

Namn

Skydd

Bevarandevärde

Avstånd (km)

1

Fjällbohög

Riksintresse för
vindbruk

Område med goda vindförhållanden

Inom utredningsområdet

2

Mårdsjö

Riksintresse för rennäring

Särskilt viktiga områden för rennskötseln.
tillhörande Jijnjevaerie sameby

1

3

Björkhöjden

Riksintresse för
vindbruk

Område med goda vindförhållanden

2,5

Riksintresse för
vindbruk

Område med goda vindförhållanden

5

4

5

Faxälvens
dalgång

Riksintresse för
friluftsliv

Stort sammanhängande område med goda
möjligheter till natur- och kulturupplevelser
och friluftsliv.

4

6

Flyttled

Riksintresse för rennäring

Viktig flyttled tillhörande Ohredake sameby

7

7

StensjöGideåbergs
rikkärrsområde

Riksintresse för naturvård (NR83201)

Större region som är påverkad av det kalkrika material som inlandsisen transporterat
från de sedimentära bergarterna i centrala
Jämtland. Inom detta område finns ett
flertal rikkärr.

2,5

8

Stensjöflon

Natura 2000
(SE0710149)

Botaniskt och ornitologiskt värdefullt skogsmyrkomplex med flertalet stormyrar, kärr
och mossar i omgivande flackt skogslandskap. Prioriterade naturtyper är Aapamyrar
och Västlig taiga.

3,5

Naturreservat

9

Gideåbergsmyrarna

Natura 2000
(SE0710065)

Naturreservat

10

Djupdalen

Natura 2000
(SE0710150)

Skogsområde med mångformig mosaik av
myrar, sumpskogar och fastmarksskog. De
olika myrtyperna medför bl.a. höga botaniska värden och värden för våtmarksfåglar.
Våtmarksområde med blöta rikkärr, trädbevuxna ängskärr och öppna kärr som
regelbundet röjs för att gynna kärlväxter.
Prioriterade naturtyper är Aapamyrar och
Västlig taiga.

5

Myrkomplex med rik, hävdgynnad kalkkärrsflora samt artrik kalkpåverkad gransumpskog. Hyser många olika arter orkidéer och
kalkälskande växter.
Variationsrikt område med öppna kärr, frodiga och artrika sumpskogar och kalkpåverkad
granskog. Vegetationen är av rikkärrs- och
högörtskaraktär och har en hög artrikedom.
Prioriterad naturtyp är Västlig taiga.
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6,5

3

ID

Namn

Skydd

Bevarandevärde

Avstånd (km)

11

Prästflon

Natura 2000
(SE0710060)

Myrkomplex med sluttningskärr och sumpskogar som vilar på kalkrika jordarter. På
Prästflon bedrivs artekologisk och växtsociologisk forskning. Ingående naturtyper är
Mineralrika källor och källkärr, rikkärr och
Västlig taiga.

8,5

Naturreservat

Värdefullt rikkärr och för länet viktig orkidéemyr med öppna kärrpartier och sumpskogspartier. Här återfinns ett stort antal typiska
rikkärrsarter och häckande myrfåglar.

12

Traneflobäcken

Natura 2000
(SE0720426)

Kuperat område som domineras av örtrik
granskog med bäckstråk och fuktsänkor. Den
centrala värdekärnan är en drygt 10 ha stor
nyckelbiotop längs Traneflobäcken. Området
är tydligt brandpräglat och här återfinns länets största kända förekomst av lappranunkel. Prioriterade naturtyper är Västlig taiga
och Skogbevuxen myr.

7

13

Faxälven
EdseleHelgumsjöns
delta

Riksintresse för naturvård (NR83011)

Ett älvavsnitt som domineras av landskapstypiska element som terrasser, nipor, ås och
en pågående deltabildningen vid älvens
utlopp i Helgumssjön. Riksintressant område
för naturvård och friluftsliv.

5

14

Faxälven
mellan
Edsele och
Helgumsjön

Riksintresse för vattendrag

Vattenkraftverk samt vattenreglering eller
vattenöverledning för kraftändamål får inte
utföras i älvssträckan.

6

15

Meåforsen

Naturreservat

Faxälvens sista outbyggda fors på ca 1,5 km
och betydelse för fortsatt deltabildning av
Helgumssjödeltat. Forsen nyttjas för sportfiske men även kanoting och rekreation.

9

16

Ramsele
terass- och
niplandskap

Riksintresse för
naturvård

Område med högt skyddsvärde för studiet
av geologiska processer och för landskapsbilden.

9

17

Stor-Harrsjöflon

Riksintresse för naturvård (NR 88)

Höglänt och kuperat skogs- och myrlandskap.

5,5

18

Midskogen

Naturreservat

Grandominerad kuperad naturskogsmiljö
med inslag av äldre brandpräglad tallskog
samt ett antal mindre våtmarker.

9
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3

6

5

1

4

2

Fjällbohög utredningsområde

Riksintresse för rennäring

10 km avstånd till utredningsområdet

Riksintresse för friluftslivet

Riksintresse för vindbruk

0

±
2

4

6

8

5 Karta över riksintressen och övriga skyddade områden av nationellt naturvärde i utredningsområdets omgivningar.
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11

Fjällbohög utredningsområde

#

#

#

Riksintresse för naturvården

10 km avstånd till utredningsområdet

#

#

#

Natura 2000

Riksintresse för vattendrag

Naturreservat

0

±
2

4

6

8

6 Karta över riksintressen och övriga skyddade områden av nationellt naturvärde i utredningsområdets omgivningar.
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10 km

3

3.3 Sollefteå kommun
Sollefteå kommun ligger i Västernorrlands län och har en folkmängd på ca 20 000 personer. Ungefär
hälften av befolkningen bor i någon av tätorterna Sollefteå, Långsele, Ramsele, Junsele, Näsåker och
Österforse, där kommunhuvudorten Sollefteå är störst med 8 600 invånare. Befolkningstrenden är
svagt vikande sedan 1960-talet.
Genom kommunen löper viktig infrastruktur, bl.a. Norra Stambanan, Ådalsbanan och flera stamnätsledningar. Väg 90 kopplar kommunhuvudorten till Kramfors och E4-stråket söderut. Väg 335 är den
viktigaste vägförbindelsen mot Örnsköldsvik och Umeå och Väg 87 förbinder kommunen med Ragunda
och Jämtland.
Arbetsmarknaden i Sollefteå domineras av vård och omsorg, där ca 20 % av de sysselsatta i kommunen arbetar. Kommunen har även en relativt hög andel inom jordbruksnäringen med ca 8 % av de
sysselsatta.

3.4 Bygden kring utredningsområdet
Bebyggelsen i landskapet där vindkraftanläggningen planeras är mycket begränsad. Bofasta finns framför allt i längs Faxälvens dalgång, som är belägen ca 5 km öster om utredningsområdet. I landskapet
runt utredningsområdet finns mindre byar och enskilda boställen spridda. Permanent boende finns i de
närbelägna byarna Vägersjö, Björkå, Fjällbohög och Lövåsen.

3.5 Befintliga och planerade vindkraftanläggningar
Inom en 10 km radie från utredningsområdet finns tre andra vindkraftprojekt i olika projektstadier. Närmast ligger anläggningen Björkhöjden som ägs av Statkraft SCA där 90 vindkraftverk är under uppförande. Vindkraftverken ligger nordväst om Fjällbohög på ett avstånd om 3-15 km.
I direkt anslutning till Björkhöjden, på ett avstånd om 6,5 km från Fjällbohög, planerades projektet Nallkullen. Väktaren Vind AB innehar bygglov för fyra vindkraftverk där.
Cirka 8 km söder om Fjällbohög planerar Jämtvind AB för 12 vindkraftverk. Projektet är under utveckling
och samråd har inte hållits ännu.
.
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4 Konsekvensbeskrivning

4

I detta kapitel kommer förutsättningarna inom utredningsområdet samt konsekvenserna för miljön och

människors hälsa och säkerhet av en vindkraftsutbyggnad vid Fjällbohög att beskrivas. Konsekvenserna är
de som bedöms kvarstå efter de åtaganden om skadeförebyggande åtgärder som kommer att redogöras
för i vart och ett av temaavsnitten. Inledningsvis redovisas metodiken för konsekvensanalyserna.

4.1 Metodik
Kapitel 4 beskriver konsekvenserna av vindkraftanläggningen vid Fjällbohög. För varje temaavsnitt om
landskapsbild, naturmiljö, kulturmiljö osv. beskrivs inledningsvis de förutsättningar som råder inom
utredningsområdet. Därefter listas de skadeförebyggande åtgärderna, som utgör åtaganden som Kraftö
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, dvs.
om ingen vindkraft byggs i området (se beskrivning av nollalternativet i avsnitt 2.2).

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 2). Bedömningsgrunderna preciseras för vart
och ett av temaavsnitten i en tabell.
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
uppsplittring av ett sammanhängande skogsområde.
Effekt
Effekt är den förändring av miljökvalitet som uppstår där vägen dras fram, t.ex. sinande kallkällor eller
förändrad vattenregim i en våtmark.

Tabell 2. Konsekvensbedömningen för respektive temaavsnitt (landskapsbild, naturmiljö, kulturmiljö, naturresurser
osv.) är preciserad i en skala där grunderna för bedömningen redovisas.
Stora

Måttliga

Små

Obetydliga
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Positiva

4

Konsekvens
Konsekvens är en redovisning av vad effekten får för innebörd, 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.
Säkerhet i bedömningarna
Redovisningen av konsekvenser är bedömningar av vad som kan förväntas uppstå till följd av den nya
anläggningen. Det är viktigt att betona att bedömningarna är förknippade med osäkerheter.
För var och en av de aspekter som belyses i miljökonsekvensbeskrivningen görs avslutningsvis ett försök att redovisa vilka osäkerheter som präglar analysen. Säkerheten i bedömningen redovisas som stor,
måttlig eller liten.

4.2 Landskapsbild
Detta avsnitt kommer att utvecklas under det fortsatta arbetet med MKB:n. Konsekvenserna kommer att
beskrivas med utgångspunkt från fotomontage från några olika platser i vindkraftanläggningens omgivning. Finns andra befintliga eller planerade anläggningar i utredningsområdets närhet kommer också de
kumulativa effekterna på landskapsbilden att beskrivas. Även hinderbelysningen kommer att behandlas.

Landskapsbild och konsekvenserna för denna är subjektiva begrepp som utgår från människans upplevelse av landskapet och sina omgivningar. Av denna anledning 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 (se tabell 3).
Utredningsområdet är beläget inom ett höjdområde som omfattar höjderna Bodberget, Björkåhöjden,
Lövåsberget, Storberget, Tallberget m.fl. höjder där topparna ligger ca 400-490 m ö.h. Höjdområdet
är väl synligt från det omgivande landskapet, där dalgångarna är belägna ca 300-350 m ö.h. Höjdområdet utgör dock inte något utmärkande landskapselement då även det omgivande landskapet är
kuperat med berg med liknande höjder.
Vindkraftverk som placeras inom utredningsområdet kommer att synas väl från platser i dess omgivning med öppen utsikt mot det och från höjdlägen på längre avstånd. Det kuperade landskapet bildar
dock relativt små landskapsrum och ett litet antal människor berörs. Påverkan på landskapsbilden för
bebyggelsen vid Faxälvens dalgång kommer begränsas av dess låga läge i terrängen samt mellanliggande höjder.
Den preliminära bedömningen är att förändringen av landskapsbilden blir liten.
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Tabell 3. Bedömningsgrunder för hur stor förändringen av landskapsbilden bedöms bli.

4

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.

Tabell 4. Tabellen kommer att utvecklas under arbetet med MKB:n. Den kommer att redovisa omgivande bebyggelse
med antal invånare, riktning mot vindkraftanläggningen, ungefärligt avstånd mellan närmaste del av utredningsområdet och centrala delen av orten/byn, höjd över havet i centrala delar av byn samt en bedömning av i vilken mån och hur
vindkraftanläggningen kommer att bli synlig.
Bebyggelse,
besöksmål

Inv

Riktning

Avstånd
(km)

Höjd
(m ö h)

Fotomontage nr

Bedömning

X-by

XX

N-NV

X

XX

X

Byn vänder sig i huvudsak mot
XXsjön i sydväst, medan vindkraftanläggningen kommer att ligga i
sydost. Några av vindkraftverken
kommer att vara synliga från byn.
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4.3 Naturmiljö
En särskild naturinventering och en sammanställning av känd kunskap om utredningsområdets olika
naturmiljöer kommer att genomföras. Naturinventeringen kommer att utgöra en bilaga till MKB:n. Avsnittet
kommer att utvecklas under det fortsatta arbetet med MKB:n. Resultaten av naturinventeringen kommer
att ligga till grund för analysen av hur naturvärden kommer att påverkas.

En naturinventering kommer att genomföras i området under sommaren 2015. Nedan följer en kort
genomgång av kända naturvärden inom utredningsområdet, se även kartan i figur 7.

Skog
Skogsmarkerna inom utredningsområdet är generellt mycket hårt påverkade av skogsbruk och förväntas till största delen sakna eller ha ett lågt naturvärde.
Sedan tidigare fanns åtta utpekade objekt med naturvärden inom utredningsområdet.
•• Sex nyckelbiotoper utpekade av SCA, som utgörs av tre barrnaturskogar, en gransumpskog, ett brandfält och en lövrik skog.
•• Två biotoper med naturvärde enligt Skogsstyrelsen som utgörs av en barrskog och
en barrsumpskog.

Våtmarker
Det finns gott om våtmarker inom utredningsområdet. Två av våtmarksområdena har ingått i länsstyrelsens våtmarksinventering och har klass 3, dvs. visst naturvärde, och dessa är Storflon i sydöstra
delen av utredningsområdet och Gäddvattenflon, Röflon och Majmyran i nordvästra delen. Exempel
på fler våtmarker i området är Sjömyran som ligger i anslutning till Bodsjön samt Kvarnhusflon, ErikOlsflon och Stormyran som ligger centralt i området.

Sjöar och vattendrag
Inom utredningsområdet finns en sjö, Bodsjön, och ett flertal mindre tjärnar; Svarttjärn, Gubbtjärn,
Länsmanstjärn samt två par tjärnar som båda har benämningen Tvåtjärnarna.
Inom utredningsområdet finns också ett antal mindre bäckar. Centralt i området rinner Björkån. I östra
delen rinner Lill-Gideån och Tallbäcken. I västra delen rinner flera biflöden till Lövåsån, bl.a. Bodbäcken.

Preliminär konsekvensbedömning
Naturen inom utredningsområdet består till största delen av produktiv skogsmark som är påverkad av
ett modernt skogsbruk. Naturvärdena inom utredningsområdet är främst knutna till våtmarker men
även till några mindre områden med äldre skogsbestånd. Bäckmiljöer och tjärnar inom området förväntas också hysa naturvärden.
Vindkraftetableringen bedöms vara möjlig att genomföra i stort sett utan att inkräkta på de områden
som är speciellt känsliga för ingrepp eller hyser högre naturvärden.
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Fjällbohög utredningsområde

VMI klass 1

Nyckelbiotop

VMI klass 2

Sumpskog

VMI klass 3

Naturvärde

VMI klass 4

±
0

7 Kända naturvärden inom utredningsområdet Fjällbohög..
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4.4 Fåglar
En skrivbordsutredning av områdets förutsättningar för fåglar har genomförts med en övergripande sammanställning av vad som är känt kring förekomsten av ovanliga eller hotade arter i och kring utredningsområdet. Avsnittet kommer att utvecklas under det fortsatta arbetet med MKB:n. Resultaten av genomförda och kommande fältinventeringar kommer att ligga till grund för analysen av hur fåglar kommer att
påverkas.

Arter som behandlats i skrivbordsutredningen är de som regelmässigt har fått betydelse i tillståndsärenden gällande vindkraft i denna del av landet, det vill säga rovfåglar, lommar, ugglor, skogshöns (spelplatser) och rödlistade vadare eller vadare utpekade i fågeldirektivet.
Utredningen visar att följande arter och artgrupper är av särskilt intresse med anledning av den planerade vindkraftanläggningen:
•• kungsörn

Tabell 5. De inventeringar som kommer att utföras
under 2015 vid Fjällbohög.

•• fjällvråk (även fiskgjuse och övriga
rovfåglar)

Art/ artgrupp

Tidpunkt för inventering

Kungsörn (spelflyktsinventering)

20 februari - 30
mars

Kungsörn (häckningskontroll)

Maj respektive
augusti

Fjällvråk, fiskgjuse och
övriga rovfåglar

18 maj - 19 juni

ringsbehovet nedan.

Övriga ugglor

Mars

Utredningen visar också att följande arter inte

Spelplatser tjäder och orre

16 mars - 30 april

bedöms häcka inom respektive arts fördjupade

Vadare

Juni

Smålom

Juni

•• ugglor
•• spelplatser för tjäder och orre
•• smålom
•• vadare
Riktade inventeringar av dessa arter/artgrupper
kommer genomföras under 2015, se tidpunkter i
tabell 5 och en närmare motivering till invente-

analysområde; havsörn, pilgrimsfalk, bivråk,
berguv och storlom, vilka därför inte behandlas
nedan.

KungsörnNT, FD
Tidigare spelflyktinventering under vårvintern 2014 har visat att delar av utredningsområdet Fjällbohög ingår i ett kungsörnsrevir med en känd boplats som ligger 3 km från utredningsområdet. Örnarna
i reviret har varit kända av den lokala kungsörnsgruppen sedan länge och de har en rad noteringar om
flygrörelser över delar av utredningsområdet. Inom ett närliggande vindkraftprojekt har verksamhetsutövaren ålagts att utföra kompensationsåtgärder för den eventuella skada deras vindkraftanläggning
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kan medföra på kungsörnsstammen. Man har då i samråd med den lokala kungsörnsgruppen och länsstyrelsen valt att stötta detta revir med byggandet av konstbon för att öka häckningsframgången.

Naturvårdsverket (rapport 6467) rekommenderar en buffertszon om 2-3 km mellan närmaste vind-

kraftverk och boplats för kungsörn. Sveriges ornitologiska förening förespråkar att en buffertzon inte bör
understiga 3 km. Delar av utredningsområdet för Fjällbohög har strukits för att avståndet mellan vindkraftverk och boplats ska vara minst 3 km. Den uppföljande spelflyktsinventeringen under våren 2015
kommer fokusera på det aktuella kungsörnsreviret för att undersöka om det fortfarande är samma

kärnrevir och boplats som tidigare och om det finns eventuella alternativa bon. Inventeringen kommer
att ge fler flygobservationer, för att bättre kunna svara på hur örnarna rör sig kring utredningsområdet.

FjällvråkNT, FD
Ett flertal rapporter om fjällvråk finns inom regionen (ArtDatabanken 2014). Närmaste kända häckning återfinns dock ca 12 km sydost om utredningsområdet vid Runåberg. Att fjällvråken inte är särskilt
kräsen vad gäller häckningsbiotop innebär att det finns flera häckningsmöjligheter inom ca 1 km från utredningsområdet, speciellt under år med god tillgång på gnagare. Häckning av fjällvråk bedöms därför
sannolikt kunna förekomma inom 1 km från utredningsområdet. Naturvårdsverket (rapport 6467) och
Sveriges ornitologiska förening rekommenderar en buffertzon om 1 km mellan närmaste vindkraftverk
och boplats för fjällvråk.
Vid den kommande inventeringen av fjällvråk i området kommer även eventuella förekomster av andra
rovfåglar, t.ex. fiskgjuseFD, bivråkVU, FD och pilgrimsfalkVU, FD, att kunna registreras då inventeringsmetoderna för större rovfåglar i mångt och mycket är likartade.

FiskgjuseFD
Fyra rapporter om fiskgjuse finns inom regionen

Rödlistan

(ArtDatabanken). Två av dessa utgörs av rappor-

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.

ter med häckningskriterier och är gjorda ca 4 km
söder om utredningsområdet vid Halasjön. Inom
2 km från utredningsorådet finns ett antal min-

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).

Fågeldirektivet
Fågeldirektivet är ett EU-driektiv från 1979.
Det innehåller regler till skydd för samtliga
naturligt förekommande och vilt levande
fågelarter inom EU, totalt 200 fågelarter.
I bilaga 1 listas de fågelarter som är särskilt
skyddsvärda.

Den svenska rödlistan tas fram av Artdatabanken enligt internationella kriterier och
revideras regelbundet. Den senaste rödlistan
publicerades 2010.

Fågeldirektivet har implementerats i den
svenska Artskyddsförordningen. Arter listade
i bilaga 1 markeras med FD efter artnamnet.
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dre sjöar (bl.a. Bodsjön och Gässjön) och myrar (bl.a. Sjömyran, Storflon och Stenbitflon) som utgör
möjliga häckningsbiotoper för fiskgjuse. Det bedöms därför som möjligt att det kan finnas häckande
fiskgjuse inom 1 km från utredningsområdet. Naturvårdsverket (rapport 6467) och Sveriges ornitologiska förening rekommenderar en buffertszon om 1 km mellan närmaste vindkraftverk och boplats för
fiskgjuse.

Ugglor
De ugglor som bedöms kunna förekomma är lappugglaNT, FD, hökugglaFD, slagugglaFD, jordugglaNT, FD,

pärlugglaFD, sparvugglaFD och hornuggla.
Samtliga ugglor, utom slaguggla, är väldigt beroende av tillgången på gnagare vilket gör att populationerna kan variera kraftigt mellan år beroende på födotillgången. Detta innebär att det är svårt att
bedöma om eventuella häckningar inom ett område är kontinuerliga eller inte. Särskilt jorduggla och
hökuggla kan uppträda nomadiskt och under flera år nästen helt saknas i regionen för att sedan förekomma rikligt under år med god födotillgång.
Det finns uppgifter som tyder på att samtliga ovan nämnda ugglor häckar i regionen kring utredningsområdet (ArtDatabanken 2014). Enkla kartstudier visar att det inom utredningsområdet finns lämplig
häckningsbiotop för samtliga arter utom hornuggla, som häckar i anslutning till jordbruksmark.
Det är sannolikt att pärluggla och sparvuggla häckar kontinuerligt inom utredningsområdet medan
kontinuerliga häckningar är mindre sannolika gällande hökuggla. Slaguggla har mer fasta revir och kan
uppträda tämligen bofast, även om den är mindre vanlig och bara förekommer glest spridd i landskapet. Slaguggla kan möjligen förekomma inom utredningsområdet. Lappuggla är en relativt ovanlig
häckfågel i Västernorrland och Jämtland och det bedöms därför som möjligt, men mindre sannolikt, att
arten häckar inom utredningsområdet. Det är möjligt att häckningar av jorduggla förekommer sporadiskt inom utredningsområdet på myrmark eller hyggen. Naturvårdsverkets syntesrapport (6467) tar
inte upp någon av dessa ugglearter medan Sveriges ornitologiska förening rekommenderar en buffertzon om 1 km mellan närmaste vindkraftverk och boplats för jorduggla.

TjäderFD och orreFD (spelplatser)
Det finns inga kända spelplatser av orre eller tjäder inom 1 km från utredningsområdet rapporterade
i Artportalen. Arterna är dock vanliga i regionen, och inom utredningsområdet förekommer flertalet
miljöer (bl.a. myrar och gles tallskog) som kan hysa spelplatser för tjäder. Det bedöms därför som
sannolikt att det förekommer spelplatser för tjäder inom 1 km från utredningsområdet. Inom och i nära
anslutning till utredningsområdet finns ett flertal öppna myrar, hyggen, tjärnar och sjöar vilka skulle
kunna hysa spelplatser för orre. Det bedöms därför som sannolikt att det förekommer spelplatser för
orre inom 1 km från utredningsområdet. Naturvårdsverket (rapport 6467) och Sveriges ornitologiska
förening rekommenderar en buffertszon om 1 km mellan närmaste vindkraftverk och viktiga spelplatser
för tjäder och orre. Med viktiga spelplatser avses för tjäder spelplatser som nyttjas av fler än 5 tuppar
och för orre spelplatser som nyttjas av fler än 10 tuppar.
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SmålomNT, FD

Det finns inga rapporter om smålom i regionen (ArtDatabanken 2014). Inom 3 km från utredningsområdet finns dock ett flertal mindre tjärnar och sjöar vilka utgör lämpliga häckningslokaler för smålom.
Ett antal av dessa tjärnar och sjöar återfinns även inom 1 km från utredningsområdet. Det bedöms

möjligen finnas häckande smålom inom 3 km från utredningsområdet. Sveriges ornitologiska förening

och Svenska lomföreningen rekommenderar en skyddszon om 1 km mellan närmaste vindkraftverk och

boplats för smålom. Däremot nämns inga rekommendationer om skyddszon av Naturvårdsverket (rapport 6467). Då smålommen häckar i fiskfria sjöar och tjärnar och födosöker i andra sjöar och tjärnar,
ibland över 10 km från boplatsen, är det även rekommenderat att flygvägar för smålom identifieras
mellan boplats och födosöksplatser.

Vadare
De flesta vadare som bedöms som störningskänsliga häckar i större öppna våtmarker. Öppna vattenytor eller flarkar är ofta tecken på en rikare fågelfauna på myrar. Inom 1 km från utredningsområdet finns
några relativt stora och varierade myrar, bl. a. Storflon i sydost, Gäddvattsflon, Majmyran och Rörflon i
nordost och myrarna kring Tvåtjärnarna i sydvästra delen av utredningsområdet. Myrarna hyser sannolikt några par grönbena och det går inte att utesluta häckningar av t.ex. storspovVU, småspov, brushaneNT, tofsvipa eller ljungpipareFD, men det bedöms som mindre sannolikt. Naturvårdsverket (rapport
6467) rekommenderar en buffertszon om 0,5 km mellan närmaste vindkraftverk och häcknings- och
rastlokaler för skyddsvärda vadare. Sveriges ornitologiska förening förespråkar 1 km buffertzon.
Konsekvensbedömning för fåglar kommer göras i det fortsatta arbetet med MKB:n baserat på resultatet
från de utförda inventeringarna.

4.5 Övrig fauna och artskyddsförordningsarter
Avsnittet kommer att utvecklas under det fortsatta arbetet med MKB:n. Viktig information om områdets
djurliv kommer bl.a. att insamlas genom en fladdermusinventering, kontakter med lokala jägare samt genom den allmänna samrådsprocessen och ligga till grund för analysen av hur övrig fauna och artskyddsförordningsarter kommer att påverkas.

2015-05-22
29

4

4.6 Rennäring
Rennäringen är en av de verksamheter som kan påverkas av de förändringar som en ny vindkraftanläggning medför. I det fortsatta arbetet med MKB:n kommer det i detta kapitel att göras en presentation av
rennäringens övergripande förutsättningar, dess status som näring och på vilket sätt nyttjandet av betesmarkerna har stöd i lagstiftning. Här kommer också att ges en redogörelse för kunskapsläget vad gäller hur
renar och rennäring påverkas av olika ingrepp.

Utredningsområdet för vindkraft ligger inom Ohredahkes, Jijnjevaeries och Raedtievaeries vinterbetesmarker. Gränserna mellan samebyarna är inte fastställda i området utan samebyarna kommer överens
om gränserna.
Flyttleder för Vornese sameby passerar även sydväst om utredningområdet, längs länsgränsen.

Översiktligt om Ohredahke sameby
Ohredahke sameby är en fjällsameby med året-runt-marker i fjällområdet nordost om Gäddede och
öster om Blåsjön och Ankarede i nordväst och vinterbetesmarkerna sträcker sig ned mot Sollefteå och
Örnsköldsvik.

Översiktligt om Jiingevaerie sameby
Jijnjevaerie är en fjällsameby som bedriver renskötsel från gränsen mot Norge ned mot områden
väster om Sundsvall. Åretruntmarkerna finns inom Krokoms kommun och vinterbetesmarkerna finns i
Kramfors, Härnösand, Timrå, Sundsvall, Ånge, Bräcke, Östersund, Ragunda, Sollefteå, Strömsund och
Krokoms kommuner. Jijnjevaerie sameby består av 9 registrerade renskötselföretag. Högsta renantalet
är 4800 renar i vinterhjorden.

Översiktligt om Raedtievaerie sameby
Raedtievaerie är en fjällsameby i Jämtlands län. Samebyn har sina åretruntmarker i Strömsunds kommun och sina vinterbetesmarker i Kramfors, Härnösand, Timrå, Sundsvall, Ånge, Bräcke, Östersund,
Ragunda, Sollefteå och Strömsunds kommuner. Samebyn har 4 registrerade renskötselföretag som
tillsammans får ha högst 2500 djur i vinterhjorden.

Översiktligt om Vournese sameby
Voernese är en fjällsameby i Jämtlands län. Samebyn har sina åretruntmarker i Strömsunds kommun
och sina vinterbetesmarker i Sundsvall, Timrå, Härnösand, Kramfors, Örnsköldsvik, Ragunda, Sollefteå
och Strömsunds kommuner. Samebyn har 4 registrerade renskötselföretag som tillsammans får ha
högst 2300 djur i vinterhjorden.
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För att ge en bra förståelse för hur en vindkraftanläggning vid Fjällbohög kan komma att påverka samebyn
vid sidan av de förändringar som sker inom renskötselområdet i övrigt kommer det att göras en redogörel-

se nedan för de svårigheter som finns inom samebyns nuvarande marknyttjande inom hela dess betesområde. Avsnittet kommer att utvecklas under arbetet med MKB:n.

Markanvändning i närområdet

Denna aspekt kommer att utvecklas i det fortsatta arbetet med MKB:n. Kraftö kommer att samråda med
de berörda samebyarna för att få underlag till beskrivningen.
Områden av riksintresse för rennäringen
Ett område av riksintresse för rennäringen tillhörande Jijnjevaerie sameby ligger söder om utredningsområdet, se figur 5. Längs Faxälven finns också flytleder av riksintresse, vilka tillhör Ohredahke sameby.

4.7 Friluftsliv och turism
Avsnittet kommer att utvecklas under det fortsatta arbetet med MKB:n. Vad som framkommer under
samrådet, under kommande besök i utredningsområdet och i kontakter med lokala föreningar, jaktklubbar,
markägare m.fl. kommer att ge goda inblickar i hur området används av friluftslivet idag och hur friluftslivet kan komma att påverkas.

Själva utredningsområdet kan nyttjas för jakt, svamp- och bärplockning samt rekreation. Utredningsområdet är tillgängligt via ett flertal skogsbilvägar som leder upp på höjdområdet.
Det finns inga kända besöksmål inom utredningsområdet. Ca 5 km söderut ligger dock naturreservatet
Gideåbergsmyrarna med orkiderika myrar som är iordningställt för besökare. Här finns spånglagda stigar och ett mindre utsiktstorn för att kunna studera myrarnas strukturer.
Närmaste riksintresseområde för friluftsliv är Faxälvens dalgång, som ligger 4 km öster om utredningsområdet, och är skyddat för sina goda möjligheter till natur-, kultur - och friluftsupplevelser.

Preliminär konsekvensbedömning
I den utsträckning som utredningsområdet nyttjas för bär- och svampplockning, rekreation och jakt
kommer upplevelserna av ostördhet att påverkas av den planerade anläggningen av vindkraft. Det
kommer dock även fortsättningsvis att vara möjligt att nyttja området för dessa aktiviteter.
Påverkan på riksintresseområdet begränsas av att Faxälven ligger lågt i terrängen, vilket minskar vindkraftverkens synbarhet i riksintresseområdet. Den preliminära bedömningen är att konsekvenserna för
friluftslivets intressen kommer att vara små.
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4.8 Kulturmiljö
Avsnittet kommer att utvecklas under det fortsatta arbetet med MKB:n. Ytterligare kulturmiljöstudier
kommer att genomföras vilka kommer att utgöra en bilaga till MKB:n och ligga till grund för konsekvensbedömningen.

Inom 10 km från utredningsområdet finns inga riksintressanta kulturmiljöer.
Historiskt har utredningsområdet nyttjats för fäboddrift och det finns två fäbodlämningar inom utredningsområdet som är registrerade i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister FMIS, se figur 8. Sollefteå kommun anger i vindbruksplanen att hänsyn ska tas till fäbodlämningarna inom området.
Den ena fäbodlämningen, Edsele 40:1, utgörs av minst 5 husgrunder, röjningsrösen och röjda ytor. Vid
den andra fädbodlämningen, Edsele 47:1, finns inga konkreta lämningar utan utgörs av en lätt markpåverkan.
Det finns inga övriga kulturhistoriska värden registrerade inom utredningsområdet i Skogsstyrelsens
projekt ”Skog och Historia”.
Byn Lövåsen, ca 1 km väster om utredningsområdet, ingår i länsstyrelsens bevarandeplan för odlingslandskapet och i kommunalt kulturmiljöprogram.

Preliminär konsekvensbedömning
Hänsyn kommer tas till kulturvärden inom utredningsområdet. Vindkraftanläggningen bedöms kunna
uppföras utan risk för att viktiga kulturmiljövärden går förlorade.
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Edsele 47:1

Edsele 40:1
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8 Kända kulturmiljövärden i utredningsområdet Fjällbohögs omgivningar.
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4.9 Naturresurser
Avsnittet kommer att utvecklas under det fortsatta arbetet med MKB:n. Den naturinventering som kommer att genomföras och samrådet kommer att ligga till grund för en analys av om och i så fall hur utnyttjandet av naturresurser kan komma att påverkas.

Markanvändningen inom utredningsområdet för vindkraft utgörs uteslutande av skogsbruk. Huvuddelen av den mark som berörs är produktiv skogsmark och ägs till stor del av SCA. Till följd av skogsbruket
är vägnätet mycket väl utbyggt i utredningsområdet.
Odlingsmark saknas inom utredningsområdet. Små arealer uppodlad mark finns spridda i landskapet
runt utredningsområdet t.ex. i anslutning till Vägersjön, Lövåsen och Björkå.
Inom utredningsområdet finns grusförekomster. Utredningsområdet omfattas inte av några mineralrättigheter.
Inom utredningsområdet finns varken brunnar eller vattentäkter. De närmaste brunnarna finns i byarna
Björkå och Vägersjön som ligger ca 1 km från utredningsområdet och närmaste vattenskyddsområde
ligger ca 7 km bort, i Edsele.
De genomförda vindmätningarna inom utredningsområdet visar att det finns goda förutsättningar för
vindbruk.

Preliminär konsekvensbedömning
Den planerade vindkraftanläggningen kommer inte att påverka skogen som naturresurs mer än marginellt genom det bortfall av produktionsareal, vanligen ca 5 % av arealen, 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 utbyggda vägnät som blir ett resultat av vindkraftanläggningen. En anläggning inom utredningsområdet skulle möjliggöra utnyttjandet av en ny naturresurs,
vindbruk. Konsekvensen för nyttjandet av naturresurser bedöms därför bli positiv.
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4.10 Luftfart

Avsnittet kommer att utvecklas under det fortsatta arbetet med MKB:n. De uppgifter som framkommer

under samrådet kommer att ligga till grund för en analys av om och i så fall hur luftfarten kan komma att
påverkas.

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. För flygplanens navigering
i luftrummet krävs olika typer av navigeringshjälpmedel som t.ex. radar. Dessa hjälpmedel kan också
störas av höga byggnadsverk.

Den närmaste flygplatsen är Kramfors-Sollefteå flyplats som ligger på 75 km avstånd från den planerade vindkraftanläggningen. Anläggningen planeras således inte inom någon MSA-yta för någon flyplats.
Detta bekräftas även genom den flyghinderanalys som Luftfartsverket tagit fram, som anger att det inte
föreligger någon konflikt med hinderytor för flygplatser.

4.11 Ljud
Kraftö kommer att genomföra en särskild analys av ljudutbredning vid närliggande byggnader. Denna
kommer att bifogas MKB:n och slutsatserna av analysen kommer att inarbetas i detta avsnitt. Analysen
kommer även att omfatta kumulativa effekter med Statkraft SCA:s projekt Björkhöjden.

4.12 Skuggor
Kraftö kommer att genomföra en särskild analys av skuggutbredning vid närliggande byggnader. Utredningen kommer att bifogas MKB:n och slutsatserna av analysen kommer att inarbetas i detta avsnitt.
Analysen kommer även att omfatta kumulativa effekter med Statkraft SCA:s projekt Björkhöjden.
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4.13 Byggskedet
Generellt sett kan konsekvenserna av en vindkraftanläggning beskrivas som större i byggskedet än i
driftskedet. I byggskedet är dock konsekvenserna tillfälliga och övergående. Avsnittet kommer att utvecklas under det fortsatta arbetet med MKB:n.

4.14 Säkerhet
Avsnittet kommer att utvecklas under det fortsatta arbetet med MKB:n. Här kommer bl.a. frågan om
riskerna med iskast och isfall från vindkraftverken att belysas. Riskscenarier/möjliga oönskade händelser,
sannolikheten för att de ska inträffa samt konsekvenserna om de inträffar kommer också att redovisas.

4.15 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 utreds vindkraftens miljöpåverkan och den forskning som hittills gjorts visar 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 påskyndar avvecklingen av fossilbränsleberoendet och
bidrar därmed till att motverka klimatförändringarna.
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Detta avsnitt kommer att utvecklas under det fortsatta arbetet med MKB:n. Analysen kommer att visa för
vilka av miljökvalitetsmålen som vindkraftanläggningen kommer att bidra till måluppfyllelse.

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.

4.17 Efterlevnad av miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som regleras i Miljöbalken 5 kapitlet och vars efterlevnad 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 EG-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 vid Fjällbohög bedöms inte medföra att några miljökvalitetsnormer överskrids.
Etableringen kommer snarare att medföra att påverkan på luft och vattenmiljö totalt sett kan minska.
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5 Uppföljning
I det fortsatta arbetet kommer det att göras en bedömning om huruvida det är relevant att följa upp någon
eller några av de konsekvenser som kan förväntas för vindkraftanläggningen. Det kan röra sig om någon av
de aspekter där det finns en stor osäkerhet om konsekvenserna eller där de förväntas bli särskilt stora.
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