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ICKE-TEKNISK SAMMANFATTNING 

Beskrivning av verksamheten 

Daehlie Kraft AB (DKAB) söker tillstånd för att uppföra och driva högst 105 vindkraftverk 
med en totalhöjd på maximalt 180 meter. Området ligger i Strömsunds och Östersunds 
kommuner, i ett område sydväst om Hammerdal i Jämtlands län. Den planerade 
vindkraftparken berör ett stort antal fastigheter. Centrum av det aktuella området ligger ca 
17 km sydväst om Hammerdal och ca 15 km nordost om Häggenås. 

Etableringen innefattar även följdverksamheter i form av till exempel vägdragning, 
kabeldragning och anläggning av kranplatser.  

Syftet med verksamheten är att producera miljövänlig och förnybar elenergi. 

Utformning 

Vindkraftverken kommer att placeras inom totalt sju utpekade delområden om drygt 3 785 ha. 
I miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) redovisas två utformningsexempel med 99 
vindkraftverk respektive 105 vindkraftverk. Vindkraftverken har en totalhöjd på maximalt 
180 meter. Utöver detta redovisas även ett utformningsalternativ på en alternativ plats.  

Områdesbeskrivning 

Terrängen i området består av skogsbeklädd, höglänt mark 415-510 m ö.h. starkt präglad av 
det befintliga skogsbruket och med begränsade naturvärden samt en del myrmark. Inom 
området finns flera skogsbilvägar av god standard. 

Allmän påverkan 

Byggnation och trafik 

Befintliga vägar rustas upp, breddas och rätas ut vid behov. Nya tillfartsvägar etableras till 
vissa verk. Fundament gjuts och kran- och uppställningsplatser görs i ordning. Nya kablar 
förläggs i området. . Tillbörlig hänsyn till områdets hydrologi, i enlighet med 
rekommendationer från utförd hydrologisk utredning, kommer att tas. Framförallt är det de 
områden där fysiska ingrepp görs som påverkas.  

Oljor  

Om verket är av den typ som har växellåda innehåller denna mellan ca 300 och ca 500 liter 
olja, beroende på typ av växellåda och typ av vindkraftverk. Om det skulle bli fel på maskinen 
och olja läcker ut samlas den upp i maskinhuset. Risken för påverkan på intilliggande mark är 
mycket liten.  

Påverkan på allmänna intressen 

Samråd hölls med Östersund och Strömsunds kommuner samt länsstyrelsen i Jämtlands län. 
Samråd hölls även med allmänheten och berörda samebyar. Vid samråden presenterades 
vindkraftparken och synpunkter på projektet nedtecknades. Ärendet skickades på remiss till 
berörda myndigheter, teleoperatörer och flygplatser. Enligt Försvarsmakten stör vissa delar av 
vindkraftparken deras tekniska system. Trafikverket och SGU rekommenderade utredningar 
för infrastruktur och områdets geologi. Resterande myndigheter har inte inkommit med svar 
eller har ingen erinran. Samtliga tele-, tv- och 3G-operatörer har ingen erinran mot 
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etableringen. Flygplatsen meddelar att höjd hinderyta krävs. De inkomna synpunkterna 
kommer att beaktas vid det slutliga utformandet av vindkraftparken. Remissförfarandet finns 
utförligt beskrivet i bilaga 5 Samrådsredogörelse. 

Säkerhet 

Risken att delar av vindkraftverk skall lossna och slungas iväg är mycket liten. För att 
förhindra olyckor kommer vindkraftverken att förses med hindermarkering och åskledare.  

Drift, underhåll och avveckling 

Vindkraftverken övervakas genom fjärrövervakning. Vindkraftverken har planlagd service ca 
2 - 4 gånger per år. När vindkraftverken skall avvecklas tas verken ner och det mesta av 
vindkraftverken kan återvinnas. 

Påverkan på miljö 

Ljud 

Vindkraftverk i drift ger ifrån sig ett susande/svischande ljud som påverkar närområdet. Vid 
tidigare miljöprövningar i Miljödomstolen har Naturvårdsverkets riktlinjer för externt 
industribuller nattetid med ett riktvärde för maximal ljudnivå 40 dB(A) vid bostäder 
tillämpats. Utförda beräkningar visar att detta riktvärde kommer att uppfyllas för den 
planerade vindkraftparken. 

Rörliga skuggor 

Vindkraftverk kan orsaka rörliga skuggfenomen på bostäder i närområdet. Det finns i praxis 
ett riktvärde för det förväntade värdet på maximalt 8 timmar rörlig skugga per år och bostad. 
Beräkningar visar att riktvärdet inte kommer att överskridas för närliggande bostäder.  

Naturmiljö 

Det är framförallt under etableringsfasen som en påverkan på den lokala naturmiljön är att 
förvänta då skog som finns inom etableringsområdet med tillhörande arbetsyta och riggplats 
kommer behöva avverkas. De anläggningsarbeten som kommer att utföras på 
etableringsplatserna inkluderar bland annat grävning, schaktning, sprängning och gjutning av 
betongfundament. Naturmiljön runt vägbyggen kommer att påverkas på liknande sätt. Med 
tagen hänsyn till områden med naturvärden bedöms inte någon fysisk påverkan på områden 
med dokumenterade höga naturvärden uppkomma. 

De markytor som används för vindkraftverk med tillhörande vägar ligger i områden med låga 
naturvärden. Under driftfas uppkommer ingen ytterligare påverkan på naturvärden. 

Natura 2000 

I närheten av etableringsområdet finns fem st Natura 2000-områden. Varje Natura 2000-
område har en bevarandeplan upprättad där syfte, bevarandestatus och mål för området 
specificeras. En hydrologisk utredning har utförts i området. I den görs bedömningen att 
Natura 2000-områdena kommer att påverkas ytterst lite av vindkraftsetableringen, främst för 
att flera områden är hydrauliskt åtskilda från etableringsområdet, men också för att få nya 
vägar behöver anläggas. Fågelutredningen konstaterar att det finns kungsörn inom 
etableringsområdet och i Natura 2000-området Öjsjömyrarna. Kungsörnen har troligtvis revir 
sydöst om Öjsjömyrarna men ingen bo har hittats så häckning kan ej fastställas. 
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Fåglar och fladdermöss 

Vissa arter av fåglar och fladdermöss kan påverkas av en vindkraftsetablering genom att 
kollidera med verket och skadas av rotorblad under drift. De kan också undvika området 
under en tid på grund av förändrad livsmiljö. Flera studier har visat att fåglar ser och hör bra 
vilket gör att de normalt undviker vindkraftverk genom att flyga över eller runt dem. De allra 
flesta studier visar på låga eller mycket låga kollisionsrisker och med dagens nivå av vindkraft 
orsakas troligen endast försumbara effekter på populationsnivå. Störst kollisionsrisk tycks 
finnas för tyngre rovfåglar (i Sverige framförallt kungsörn och havsörn). 

Fladdermöss kan eventuellt pendla genom området. I samband med detta är riskerna för 
kollision mindre än vid jakt. 

Kulturmiljö 

Arkeologiska undersökningar har genomförts i området, och ca 20 fasta fornlämningar och en 
mängd andra lämningar har återfunnits. Många har koppling till kolning och tidig 
järnframställning eller till de torp som sedan gammalt finns i området. Vindkraftverkens 
slutliga placering kommer göras med hänsyn till fornlämningar och i enlighet med de 
rekommendationer som lämnats av arkeologisk expertis. 

Landskap 

Landskapsbilden kommer att förändras om vindkraftverken etableras. Huruvida en förändring 
av landskapet är positiv eller negativ har visats bero till stor del på individens uppfattning om 
vindkraftverk. Förändringen kommer att vara stor men påverka väldigt få. För att illustrera 
hur det kan se ut när vindkraftverken har etablerats redovisas ett flertal fotomontage. 

Turism och rekreation 

Som de flesta skogar har området rekreationsvärden för de närboende. Svamp- och 
bärplockning och andra för skogsmark typiska fritidssysslor bedrivs i området. Några hinder 
för att vistas i naturen runt omkring vindkraftverken finns inte. Hur upplevelsen av att vistas i 
området påverkas bedöms till stor del vara av subjektiv karaktär. 

Gentemot turism skulle det kunna finnas en intressekonflikt i de fall individer upplever 
vindkraftverken som störande, men vindkraften kan samtidigt upplevas som fascinerande och 
tilldra sig besökare som har en positiv bild av vindkraft. 

Rennäring 

Två samebyar berörs av den planerade vindkraftetableringen: Jinjevaerie och Jovnevaerie 
samebyar. Samebyn och DKAB för löpande dialog och har för avsikt att lösa eventuella 
problem som uppkommer i framtiden. Ett avtal har träffats mellan parterna där samarbetet 
regleras. Under byggfasen och drifttiden bör åtgärder vidtas för att minska negativ påverkan 
och förstärka positiv påverkan. 

Utsläpp 

Etableringen kommer att bidra till att minska produktionen av el från kolkondenskraftverk i 
Danmark och Tyskland. Utsläppsbesparingarna jämfört med kolkondens uppgår bland annat 
till mellan ca 513 700 och 785 300 ton CO2. Utsläpp från de maskiner och fordon som 
används för byggnation och trafik uppkommer, men är mycket små i förhållande till 
utsläppsbesparingarna. 
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Verksamhetens miljökonsekvenser 

Jämförelse mellan alternativen 

Jämfört med nollalternativet är samtliga alternativ att föredra ur miljösynpunkt, dock är den 
lokala påverkan för samtliga alternativ större än för nollalternativet. Sammanfattningsvis 
bedöms att man i området kan etablera maximalt 105 vindkraftverk och samtidigt kunna 
förena kravet på en hög energieffektivitet med kravet på en godtagbar miljöpåverkan.  

Överensstämmelse med hänsynsreglerna 

DKAB har under projekteringen beaktat de allmänna hänsynsreglerna och kommer även 
fortsättningsvis att beakta dessa när projektet förverkligas. 

Överensstämmelse med miljömålen 

Vindkraftverk stödjer många av miljömålen då de bidrar till ökad förnybar elproduktion och 
minskade utsläpp till luft, mark och vatten. Minskade utsläpp påverkar flera miljömål och det 
nationella planeringsmålet för vindkraft positivt. 

Överensstämmelse med miljökvalitetsnormerna 

Vindkraftverk ger inte upphov till några utsläpp till luft. Miljökvalitetsnormerna påverkas 
därför inte negativt. Då vindkraftsel ersätter fossilbaserad elproduktion bidrar vindkraften till 
att minska utsläppen till luften så därmed påverkas miljökvalitetsnormerna positivt. 
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1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

1.1 Anläggningen 

Daehlie Kraft AB (DKAB) ansöker om tillstånd enligt miljöbalken (MB) (1998:808) att inom 
ett område i Strömsunds och Östersunds kommuner, Jämtlands län (för översiktskarta, se 
Figur 1), inom delområden markerade på karta (Figur 2) uppföra och driva en gruppstation för 
vindkraft med högst 105 vindkraftverk som vart och ett har en totalhöjd på maximalt 180 
meter.  

1.2 Verksamhetskod 

Gruppstation bestående av högst 105 vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 180 meter 
omfattas av verksamhetskod 40.90 i bilagan till förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. Detta innebär att gruppstationen för vindkraft utgör B-
verksamhet enligt förordningen. Verksamheten är därmed tillståndspliktig enligt 9 kap. MB.  

1.3 Begränsningar och läsanvisningar 

Denna miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är upprättad i enlighet med 6 kap. 3§ MB och 
syftar till att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som den planerade 
verksamheten kan medföra på miljö och hälsa samt hur verksamheten påverkar hushållningen 
med resurser. MKB:n är utformad utifrån bestämmelserna i 6 kap. 7§ och innehåller 
sammanfattningsvis: 

 Beskrivning av verksamheten eller åtgärden med uppgifter om lokalisering, 
utformning och omfattning 

 Beskrivning av de åtgärder som rekommenderas för att skadliga verkningar skall 
undvikas, minskas, eller avhjälpas 

 De uppgifter som krävs för att påvisa och bedöma den huvudsakliga inverkan på 
människors hälsa, miljön och hushållningen med mark och vatten samt andra resurser 
som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra 

 En redovisning av en alternativ plats samt exempel på alternativa utformningar 
tillsammans med dels en motivering varför ansökt alternativ valts och en beskrivning 
av konsekvenserna av att verksamheten eller åtgärden inte kommer till stånd. 

 En icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i ovanstående 

Denna MKB beskriver den planerade vindkraftsparken samt dess följdverksamheter under 
anläggnings-, drift- och avvecklingsskedet. Påverkan beskrivs för två olika 
utformningsexempel samt för en utformning på alternativ lokalisering. Bedömning görs också 
av effekterna för nollalternativet. 

Påverkan anses uppkomma på olika avstånd från vindkraftverken beroende på 
påverkansfaktor och skede i processen, varför den geografiska avgränsningen varierar. Som 
exempel kan nämnas att påverkan på vissa typer av naturmiljöer endast bedöms uppkomma i 
samband med fysiska ingrepp i omedelbar närhet av ny väg, kranplats eller vindkraftverk och 
för påverkan på landskapsbilden redovisas fotomontage på längre avstånd. 
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Förutsedd påverkan på närbelägna Natura 2000-områden utreds särskilt i kapitel 6 
Natura 2000. 

De områden som tillståndsansökan och MKB i första hand avser kallas ”ansökta områden” 
och den plats som undersökts som alternativ plats kallas ”alternativ lokalisering”. Möjliga 
placeringar av vindkraftverk inom respektive område kallas ”utformning” eller 
”utformningsexempel”. Att tillägget ”-exempel” används för utformningar inom området 
förklaras med att slutlig placering eller storlek av vindkraftverken ännu inte bestämts. Ett 
annat begrepp som ofta används i vindkraftssammanhang och som avser samma sak som här 
kallas ”utformning” är ”layout”. 

1.4 Sökande 

Daehlie Kraft AB 

Postbox 391 

N-2051 Jessheim 

NORGE 

Org. nr: 556765-6128 

 

Kontaktperson: 

Hans Olofsson 

Kyrkgatan 26 

830 70 Hammerdal 

Tel: 070-266 05 33 

E-post: hans@daehliehuset.se 

1.5 Konsult 

Triventus Consulting AB biträder Daehlie Kraft AB i tillståndsprocessen med 
ansökningshandlingar och framtagande av miljökonsekvensbeskrivning. 

Triventus Consulting AB 
Box 33 
311 21 Falkenberg 

Telefon: 010-454 06 00 
Hemsida: www.triventus.com 

 

Projektledare: 

Sven Levin 
Telefon: 010–454 06 26 
E-post: sven.levin@triventus.com 
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Ansvarig för MKB: 

Victoria Nord 
Telefon: 010-454 06 28 
E-post: victoria.nord@triventus.com 

Ansvarig för beräkningar: 

Tommy Nilsson 
Telefon: 010-454 06 27 
E-post: tommy.nilsson@triventus.com 
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2 BERÄKNINGSMETODER 

2.1 Arbete med parkutformning 

I samrådsskedet presenterades två olika utformningsalternativ, benämnda 1 och 2. Dessa båda 
alternativ har delvis förkastats och omformats under processens gång och för att i möjligaste 
mån undvika sammanblandning och missförstånd benämns de nu aktuella 
utformningsexemplen: utformningsexempel 3 och utformningsexempel 4. Styrande vid 
framtagande av dessa utformningsexempel har varit att uppnå så god hushållning med 
vindresursen som möjligt med samtidig hänsyn till bland annat försvarsintressen, närboende 
samt natur- och kulturvärden.  

De utförda beräkningarna enligt utformningsexempel 3 har utgått ifrån vindkraftverk av typen 
Vestas V90 med en installerad effekt på 2 MW, 90 meter i rotordiameter och tornhöjd 105 m. 
För utformningsexempel 4 har beräkningarna utgått ifrån vindkraftverk av typen Vestas V112 
med en installerad effekt på 3 MW, 112 m i rotordiameter och navhöjd 119 m. Om annan typ 
av vindkraftverk används kommer detta inte att medföra att riktlinjerna för ljud och skugga 
överstigs. 

För redovisning av utformningsalternativen för huvudlokaliseringen, se nedan. Kolumnen 
”WindPRO” med tillhörande beteckningar finns uppräknade för samtliga alternativ för att i 
underlätta översättning och förståelse mellan beräkningar i WindPRO och löptext. 

Tabell 1. Utformningsalternativ 

Utformn. 

exempel 

Modell Installerad 
effek/verkt 

Rotordiameter Navhöjd Antal 
verk 

Benämn. 

WindPRO 

1 V90 2 MW 90 m 105 m 120 L4+L8 

2 V112 3 MW 112 m 119 m 112 L10.0 

3 V90 2 MW 90 m 105 m 105 L11.2 

4 V112 3 MW 112 m 119 m 99 L10.3 

 

2.2 Produktion 

Energiberäkningarna är utförda med programmet WindPRO 2.7. Programmet har utvecklats 
av Energi- och Miljödata i Danmark (EMD). Den bedömda årsproduktionen baseras på ett års 
mätdata med 30 års långtidsnormering. Resultatet av produktionsberäkningarna för respektive 
utformningsexempel inom ansökta områden, samt för den alternativa lokaliseringen redovisas 
i sin helhet i bilaga 3.1. 

2.2.1 Vindmätning 

Inom området utförs för närvarande vindmätning. Syftet är att mätmasten ska verifiera 
vindförhållandet i området samt ta fram underlag för vilken typ av vindkraftverk som är bäst 
anpassat till områdets förutsättningar. Ytterligare mätning i två mätmaster planeras i området. 
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2.3 Ljud 

Ljudberäkningarna har utförts i mjukvaran WindPRO 2.7 enligt anvisningar i 
Naturvårdsverkets rapport ”Ljud från vindkraftverk” (1). Modellen som föreskrivs i rapporten 
används för samtliga avstånd, då den tar hänsyn till de skillnader som råder mellan kortare 
och längre avstånd (dvs. cylindrisk respektive sfärisk ljudutbredning). Vid avstånd över 1000 
m måste så kallade oktavbandsdata användas för att korrekta beräkningar ska kunna göras.  

Naturvårdsverkets modell antar att vindriktningen alltid är i linje med det enskilda verket och 
beräkningspunkten. Således antas vinden, vid beräkningstillfället, ha en riktning per 
vindkraftverk. Vid flera ljudpunkter tillkommer ytterligare vindriktningar, vilket gör att 
antalet vindriktningar kan uppgå till totalt n*m, där n motsvarar antal beräkningspunkter, och 
m motsvarar antal källor.  

Vidare antar modellen en konstant vindhastighet på 8 m/s på 10 m höjd, eftersom 
bakgrundsbrus maskerar ljudet vid högre vindhastigheter. Naturvårdsverkets modell tar inte 
hänsyn till ökad ljudabsorption orsakad av en terräng med högre absorptionsförmåga. Således 
antas absorptionen vara lika låg i skog, som på en asfalterad yta. Denna idealisering i 
modellen gör att ljudbilden ofta överskattas i t.ex. skogsmiljö. I praxis föreskrivs regelmässigt 
villkor om buller på så sätt att buller från vindkraftverken som riktvärde eller numera även 
begränsningsvärde inte får överstiga 40 dB(A) vid bostäder och detta har använts som krav i 
ljudberäkningarna. I beräkningarna används råhetsklass 1,5, vilket är en lägre råhetsklass än 
den faktiska i området är samt att vindkraftverkets högsta källjud används oavsett vilken 
vindstyrka högsta källjudet ligger vid. 

Tillverkare av vindkraftverk kan normalt redovisa och garantera vindkraftverkens ljuddata i 
form av en ljudeffektnivå som mäts enligt den internationella standarden IEC 61400-11 (2). 
Ordet källjud används ofta istället för ljudeffektnivå för att särskilja det från ljudtrycksnivå. 
Vindkraftverken alstrar inte rena toner. Resultatet av ljudberäkningarna för respektive 
utformningsexempel inom ansökta områden, samt för den alternativa lokaliseringen redovisas 
i sin helhet i bilaga 3.2. 

 

2.4 Skugga 

Skuggberäkningarna är utförda i programmet WindPRO 2.7. Programmet beräknar 
exponeringstid för rörlig skugga för bostäder som ligger i närområdet. Beräkningarna på de 
omkringliggande bostäderna görs på en yta av 5 x 5 meter, 1 meter upp, vilket ska motsvara 
en uteplats. 

Programmet gör två olika beräkningar med avseende på skuggpåverkan på de intilliggande 
bostäderna. Ett ”värsta fall” samt ett ”förväntat värde”. När beräkningarna utförs enligt 
”värsta fall” utgår dessa från att solen alltid skiner och att verket alltid är i drift. I 
beräkningarna för det ”förväntade värdet” tas områdets solstatistik med.  

Huvudresultatet visar antalet timmar per år som bostäder teoretiskt kan nås av rörlig skugga 
från vindkraftverken. Vidare visas antalet skuggdagar per år som respektive bostad kan nås av 
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samt det maximala antalet rörliga skuggtimmar per dag. Resultatet visas som värden enligt 
”värsta fall” samt enligt ”förväntade värden”. Den grafiska kalendern visar när (vid vilken 
tidpunkt) ett visst vindkraftverk skuggar respektive bostad. Grafiken visar med olika färger 
vilket vindkraftverk som ger skuggan och vilken tid på dygnet för en viss månad. 

Normalt tillämpas en tid av max 30 timmar/ år enligt ”värsta fall” samt 8 timmar/ år enligt den 
förväntade tiden som en bostad får utsättas för rörlig skugga. Enligt Boverket är det lämpligt 
att utgå från det förväntade värdet. Om bostäder utsätts för en skuggtid som överstiger 8 
timmar per år kan dagens vindkraftverk förses med skuggdetektorer som medför att 
vindkraftverket med automatik tillfälligt stängs av så att riktvärdet uppfylls. Resultatet av 
skuggberäkningarna för respektive utformningsexempel inom ansökta områden, samt för den 
alternativa lokaliseringen redovisas i sin helhet i bilaga 3.3. 

2.5 Övrigt 

För att ytterligare beskriva beräknad påverkan på omgivningen från den planerade 
vindkraftsetableringen har fotomontage, animeringar samt siktbarhetsanalyser eller Zones of 
Visual Influence (så kallade zvi:er) utformats. 

2.5.1 Fotomontage 

Genom att montera in bilder av vindkraftverk i foton erhålls en bild av hur den tänkta 
vindkraftsetableringen syns i landskapet. Fotografierna är tagna i en svit för att skapa det 
panorama som betraktaren ställs framför i en viss fotopunkt. Fotomontaget täcker således 
även de yttre vinklarna av synfältet så att betraktaren skall få upplevelsen att stå ”i bilden”. 
Landskapet är fotograferat rakt fram i ögonhöjd.  

Fotografierna har tagits under sådana väderleksförhållanden att vindkraftverken framträder 
tydligt – ett worst case scenario. 

För montagen har ett bildredigeringsprogram använts. Indata angående landskapets topografi 
hämtas från kartmaterial över området. En manuell granskning av resultatet säkerställer att 
synligheten för enskilda vindkraftverk i förhållande till föremål, byggnader, växtlighet mm i 
bilderna överensstämmer med en förmodad verklig situation. 

För utformningsalternativ 3 redovisas vindkraftverk med totalhöjd 150 m. För 
utformningsalternativ 4 redovisas vindkraftverk med totalhöjd 175 m. Baserat på detta kan 
även en uppfattning bildas om hur vindkraftverkens höjd påverkar synintrycket.  

Fotomontagen redovisas i kap 7.8 Landskap. 

2.5.2 Animeringar 

För att illustrera beräknad effekt på omgivningen från den hindermarkering som kan komma 
att krävas för aktuella utformningsexempel, har animeringar i form av korta filmsekvenser 
skapats. Animeringarna återfinns på bifogad CD-skiva. 

  



Miljökonsekvensbeskrivning enligt Miljöbalken för Åskälen-Österåsen Vindkraftpark i Jämtlands län. 

 

7  
T10173 Åskälen-Österåsen\Tillstånd\MKB\ 2011-04-05 VN  

2.5.3 ZVI 

En så kallad siktbarhetsanalys (zvi) innebär att en kartbild över aktuellt område, med aktuella 
vindkraftverk skapas, med en färgkodning som visar en beräkning av hur många verk som kan 
vara synliga från olika platser i landskapet. Zvi:er återfinns i bilaga 3.9. 

3 BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

Idag, under 2000-talet, är klimatförändringar till följd av ökade utsläpp av växthusgaser, som 
bidrar till att öka växthuseffekten, ett av de största globala miljöproblem som människan står 
inför (3). Det största bidraget till detta, både i Sverige och i övriga världen, är förbränningen 
av fossila bränslen. Förbränningen bidrar även med utsläpp av kväveoxid, svaveldioxid, 
partiklar och stoft. Dessa utsläpp medverkar dessutom till annan miljöpåverkan som till 
exempel försurning och övergödning.  

Allvaret i jordens klimatförändringar är något som alltmer uppmärksammas. De tecken som 
hittills har visat sig är bland annat att glaciärerna runt om i världen har dragit sig tillbaka, snö- 
och istäcken har krympt och temperaturen har stigit i havens ytvatten. Till följd av detta har 
det konstaterats, såväl internationellt som nationellt, att en omställning av energisystemet är 
en nödvändighet. 

Även övriga luftföroreningar från eldning av fossila bränslen påverkar vår hälsa, skogens träd 
och jordbrukets grödor samt medför att material som exempelvis metall och plast bryts ner 
snabbare vilket gör att byggnader skadas (4). 

3.1 Produktionsförhållanden 

Människan har nyttjat vindens energi i tusentals år med hjälp av bland annat väderkvarnar. 
Vindkraftverken som används idag bygger på samma princip men har en betydligt bättre 
teknik. Vindtillgången på platsen där vindkraftverken placeras, är den faktor som är viktigast 
för vindkraftverkens produktionsförmåga. Vindens energiinnehåll är proportionellt mot 
vindhastigheten i kubik, dvs. fördubblas vindhastigheten ökar energiinnehållet 8 gånger.  

Vindkraftverk producerar normalt el vid vindhastigheter på mellan ca 3 och25 m/s (5). Detta 
innebär att vindkraftverken i Sverige producerar el under mer än ca 6 000 av årets 8 760 
timmar. 60 % av vindenergin kommer på vintern dvs. under den årstid som energin behövs 
som mest (6). 

3.2 Vindkraft och miljö 

Vindkraft är en energikälla som är förnybar och som inte genererar några utsläpp till miljön 
vid elproduktion. Tack vare att vindkraftverk nyttjar vinden som energikälla krävs inga 
dagliga bränsletransporter som för många andra energikällor. En etablering bidrar därmed inte 
till så kallade diffusa utsläpp från transporter. Ändliga naturtillgångar behöver inte 
exploateras för energikällan och miljöbelastningen på andra områden kan undvikas.  

Efter ca 7 till 9 månader har ett vindkraftverk producerat den energimängd som det går åt för 
att tillverka och transportera det (7) (8). Livscykelanalyser visar att energiförbrukningen för 
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tillverkning, transport, byggande, drift och rivning av ett vindkraftverk motsvarar ca 1 % av 
dess energiproduktion under livslängden. Motsvarande tal för t.ex. ett oljekondenskraftverk är 
ca 12 % (9). 

Vindkraftverken har en teknisk livslängd på ca 20-25 år och efter avveckling kan platsen i 
princip återställas till sitt ursprungliga skick. Den påverkan som vindkraftverken medför sker 
således under en mycket begränsad tidsperiod, sett ur ett långsiktigt perspektiv. Merparten av 
delarna kan dessutom återvinnas. 

Genom att producera el från vindkraftverk kan påverkan på människan, djur och natur på sikt 
minska. Elproduktion från vindkraft bidrar inte till växthuseffekten, försurningen och 
övergödningen dvs. den miljöpåverkan som sträcker sig både globalt och regionalt. 
Vindkraften påverkar främst den lokala miljön, framförallt i form av förändring av 
landskapsbilden, skuggbildning och ljudalstring (9). 

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) bildades av World Meteorological 
Organization (WMO) och United Nations Environment Programme (UNEP) 1988. 
Huvudsyftet var att analysera vetenskaplig, teknisk och socioekonomisk information för att 
förstå bl.a. den mänskliga påverkan på klimatförändringen. IPCC utpekar en snabb utbyggnad 
av förnybara energikällor som en av de viktigaste åtgärderna för att motverka 
klimatförändringen i världen. En snabb utbyggnad av vindkraften gör det möjligt för Sverige 
att leva upp till sina åtaganden i klimatkonventionen och att uppnå utsläppsmålen för bland 
annat koldioxid och kväveoxider. Vindkraften bidrar på så sätt direkt till att minska 
miljöbelastningen.  

Hela norra Europa är sammankopplat i ett gemensamt elnät (10). Detta innebär att den 
elektricitet som vindkraften producerar i Sverige kan ersätta el som produceras från 
fossileldade anläggningar som ger utsläpp av koldioxid, svaveldioxid, kväveoxid och aska (9) 
såväl inom som utanför landets gränser.  

Den enda påtagliga fysiska miljöpåverkan från ett vindkraftverk består av det ingrepp som 
sker när dess fundament byggs och kablar, mellan dem och befintligt elnät, förläggs i marken 
och när vindkraftverken etableras. Området kommer efter vindkraftsetableringen fortfarande 
att vara tillgängligt för allmänheten. När vindkraften har tjänat ut kan platsen återställas till 
sitt ursprungliga skick.  

Med detta inräknat uppfyller vindkraftverk därför kraven på god hushållning med 
naturresurserna som MB föreskriver. 

3.3 Mål och riktlinjer för vindkraft 

3.3.1 Internationella mål 

EU har idag ungefär 8 % förnybar energiproduktion i förhållande till slutlig 
energianvändning. I det nya energi- och klimatavtalet har nya förnybarhetsmål satts upp vilket 
innebär en ökning till 20 %. Detta motsvarar ungefär 700 TWh (11). För att uppnå detta har 
medlemsländerna fått olika ”beting”. Sverige behöver öka sin mängd förnybar el från dagens 
ca 40 % till 49 %. 
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EU-länderna har även ett åtagande om att sänka CO2-utsläppen med 20 % till år 2020. 

Vindkraften står inför en mycket kraftig expansion, både i Sverige och utomlands. Globalt 
kommer uppskattningsvis 8 000 miljarder kronor att investeras i vindkraft fram till år 2020 
(12). 

3.3.2 Nationella mål 

Enligt riksdagens beslut ska energipolitiken underlätta omställningen till ett ekologiskt 
hållbart samhälle där elförsörjningen grundas på användningen av varaktiga, helst inhemska 
och förnybara energikällor (13). Vindkraften uppfyller de krav som ställs på energikällorna i 
vårt framtida energisystem.  

Elkraftsproduktion genom vindkraft är utsläppsfri och förnybar, men står samtidigt för en 
mycket liten andel av Sveriges elproduktion. Installerad effekt i slutet av 2010 var 1 729 MW 
som kom från 1 513 vindkraftverk. Vindkraften producerade 3 TWh el i slutet av 2010, vilket 
motsvarar drygt 2,2 % av den totala elkonsumtionen i Sverige. 

Energimyndigheten föreslog 2007 att samhället bör planera för 30 TWh/år. Av detta bör man 
planera för 20 TWh/år på land (11). Detta föreslagna planeringsmål ingår som en del i den 
nya energiuppgörelsen mellan regeringspartierna och är att betrakta som Sveriges nya 
planeringsram för vindkraft. För att nå detta mål behöver antalet vindkraftverk öka från drygt 
1 000 till 3 000-6 000 stycken beroende på effekt och vindläge. Planeringsramen innebär inte 
att det per automatik kommer att byggas 30 TWh vindkraft i Sverige till år 2020. Den verkliga 
utbyggnadstakten styrs av elcertifikatsystemets volymbegränsningar, där målet är 25 TWh för 
all förnybar el till år 2020. Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem för 
utbyggnad av elproduktion från förnybara energikällor och torv i Sverige och ska bidra till att 
Sverige får ett mer ekologiskt hållbart energisystem. 

En förutsättning för att Sverige ska kunna nå målet med 30 TWh vindkraft till år 2020 är en 
kraftig utbyggnadstakt. Idag produceras ca 3 TWh vindkraftsel i Sverige och produktionen 
från vindkraft måste därför öka med 27 TWh för att målet skall uppnås (11).  

3.3.3 Regionala mål 

Energimyndigheten genomförde 2003 en regional fördelning av det gamla nationella 
planeringsmålet på 10 TWh/år till 2015. Varje län fick då ett regionalt planeringsmål för 
vindkraft att hantera (11). För Jämtlands län gäller att produktionen av vindkraft ska öka från 
0,04 TWh år 2005 till minst 1,0 TWh år 2015.  
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3.3.4 Kommunala mål 

Strömsunds kommuns energi- och klimatstrategi 2008-2012 anger bland annat: 
- Det ska finnas minst 5 vindkraftverk i kommunen år 2010. 
-  Kommunen skall även främja åtgärder som syftar till ökad användning av förnybar 

energi (14).  
I kommunens fördjupade översiktsplan för vindkraft antagen år 2009 kan man i kapitlet 
”Visionen” bland annat läsa: 

- År 2020 finns minst 300 stora vindkraftverk i drift inom Strömsunds kommun. 
- Kommunen äger vindkraftverk med en energiproduktion som motsvarar 

förbrukningen i kommunens egen verksamhet (15).  
 
Östersunds kommuns inriktningsmål för miljö 2010: 

- Miljön i Östersund är hållbar, trygg och säker och bidrar till goda sociala 
levnadsförhållanden samt en bra stads- och landskapsmiljö. 

- Utsläppen av luftföroreningar liksom koldioxid minskar. Utsläppen av koldioxid 
minskar med 25 % till 2010 i jämförelse med 1998 (16). 

4 BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN 

4.1 Verksamhetsutövare 

Daehlie Kraft AB (DKAB) har som affärsidé att identifiera och arrendera landområden med 
goda förutsättningar för vindkraft, samt att projektera, finansiera, uppföra och driva 
vindkraftanläggningar. Detta i partnerskap med externa investerare. 

DKAB är ett dotterbolag till Holdingbolaget SISA Invest AB, som ägs av Bjørn Dæhlie och 
har de senaste åren deltagit i investeringar i fasta egendomar för ca 1 miljard NOK. Bolaget 
är, förutom fritidsboenden, specialiserade på offentliga byggnationer såsom polishus och 
domstolslokaler. 

4.2 Verksamheten och dess syfte 

DKAB har för avsikt att uppföra och driva högst 105 vindkraftverk, vart och ett med en 
maximal totalhöjd på 180 meter. Etableringen planeras inom de områden som anges i 
ansökan. Etableringen innefattar även följdverksamheter i form av vägar, anläggning av 
kranplatser och kablar samt annan anläggningsknuten infrastruktur inom vindkraftparken.  

Syftet med verksamheten är att omvandla vindenergi till miljövänlig och förnybar elenergi.  

4.3 Lokalisering 

Området ligger i Strömsunds och Östersunds kommuner, i ett område sydväst om Hammerdal 
i Jämtlands län, se Figur 1. Den planerade vindkraftparken berör ett stort antal fastigheter, för 
förteckning av berörda fastigheter se bilaga 1. Centrum av det aktuella området ligger ca 17 
km sydväst om Hammerdal och ca 15 km nordost om Häggenås. Den tänkta placeringen av 
vindkraftverken ligger på en höjd av mellan ungefär 415-510 meter över havet. 
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Figur 1. Översiktskarta över det ansökta etableringsområdet. 

4.4 Omfattning 

Åskälen-Österåsen Vindkraftpark består av högst 105 vindkraftverk, vart och ett med en 
maximal totalhöjd på 180 meter. DKAB föreslår i ansökan att den slutliga placeringen av 
vindkraftverken skall fastställas i samråd med tillsynsmyndigheten varför sökande ansökt om 
att få placera verken inom utpekade områden snarare än på bestämda platser.  

I denna MKB redovisas förväntade miljömässiga effekter och konsekvenser av 
vindkraftparken med hjälp av två exempel på möjliga utformningar av etableringen. 

Den tekniska utvecklingen inom vindkraftsbranschen går snabbt framåt och det är därför inte 
önskvärt att ha restriktioner på navhöjder eller rotorstorlekar i tillstånden. Vindkraftverk 
avsedda för landbaserade parker har idag en effekt på ca 2-3 MW och har rotorstorlekar upp 
till ca 115 meter samt navhöjder upp till ca 140 meter.  

Val av leverantör kommer att ske genom upphandling. Det slutliga valet av vindkraftverk är 
beroende av vem som blir leverantör i projektet. Storlek och effekt av enskilda verk varierar 
något mellan leverantörerna.  
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4.5 Utformning 

Vindkraftverken kommer att placeras inom de sju (7) områden som är utritade i Figur 2.  

 
Figur 2. Översiktskarta över de sju ansökta etableringsområdena, numrerade 1 – 7. Område 1 - 3 ligger i 
anslutning till Åskälen och område 4 – 7 i anslutning till Österåsen. 

Två exempel på möjliga parkutformningar har utarbetats för vindkraftparken. På grund av 
etableringsområdets storlek presenteras aktuella utformningsexempel på kartbilder uppdelade 
i två geografiska delområden; delområde Åskälen (område 1 - 3) samt delområde Österåsen 
(område 4 – 7). 
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4.5.1 Utformningsexempel 3 

För utformningsexempel 3 har samtliga beräkningar utförts på vindkraftverk av typen Vestas 
V90 med en installerad effekt om 2 MW, en navhöjd på 105 meter och en rotordiameter på 90 
meter. Totalhöjden för vindkraftverken är 150 meter. Utformningsexempel 3 består av 105 
vindkraftverk med en totalhöjd av 150 meter. Vindkraftverkens placering framgår av Figur 3 
och Figur 4. 

 
Figur 3. Utformningsexempel 3, delområde Åskälen. Föreslagen placering av vindkraftverk av typen Vestas 
V90. 
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Figur 4. Utformningsexempel 3, delområde Österåsen. Föreslagen placering av vindkraftverk av typen Vestas 
V90. 

Enligt de preliminära beräkningarna uppgår medelvindhastigheten i området till ca 6,4 – 7,1 
m/s på 105 meters höjd över marken. Med totalt 105 vindkraftverk på 2 MW vardera ger detta 
en uppskattad årlig produktion på ca 530 GWh. Detta kan jämföras med elförbrukningen hos 
ca 21 200 villor/år (eluppvärmning och hushållsel, med en årsförbrukning på 25 000 kWh) 
eller ca 176 730 lägenheter/år (hushållsel med en årsförbrukning på 3 000 kWh) 
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4.5.2 Utformningsexempel 4 

För utformningsexempel 4 har samtliga beräkningar utförts på vindkraftverk av typen Vestas 
V112 med en installerad effekt om 3 MW, en navhöjd på 119 meter och en rotordiameter på 
112 meter. Totalhöjden för vindkraftverken är 175 meter. Utformningsexempel 4 består av 99 
vindkraftverk med en totalhöjd av 175 meter. Vindkraftverkens placering framgår av Figur 5 
och Figur 6. 

 
Figur 5. Utformningsexempel 4, delområde Åskälen. Föreslagen placering av vindkraftverk av typen Vestas 
V112. 
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Figur 6. Utformningsexempel 4, delområde Österåsen. Föreslagen placering av vindkraftverk av typen Vestas 
V112. 

Enligt de preliminära beräkningarna uppgår medelvindhastigheten i området till ca 6,8 – 7,4 
m/s på 119 meters höjd över marken. Med totalt 99 vindkraftverk på 3 MW vardera ger detta 
en uppskattad årlig produktion på ca 810 GWh. Detta kan jämföras med elförbrukningen hos 
ca 32 410 villor/år (eluppvärmning och hushållsel, med en årsförbrukning på 25 000 kWh) 
eller ca 270 150 lägenheter/år (hushållsel med en årsförbrukning på 3 000 kWh). 
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4.6 Design och teknik 

4.6.1 Vindkraftverk 

Vindkraftverk har 
till syfte att 
omvandla 
vindenergin till 
elektricitet. Ett 
vindkraftverk består 
normalt av ett 
rörtorn i stål, betong 
eller en 
kombination av 
dessa. Rotorn är 
trebladig och är 
tillverkad i en 
kombination av 
främst glasfiber och 
kolfiber. I vissa fall 
används trä till viss 
del. Rotorn är 
monterad på ett 
maskinhus. I 
maskinhuset finns 
en generator, 
hydraulik, 
styrutrustning och, 
beroende på fabrikat och typ, en växellåda. Figur 7 visar en principskiss av ett vindkraftverk 
med växellåda.  

Rotorn och maskinhuset vrider sig efter vinden. Därutöver regleras vinkeln på de tre 
rotorbladen kontinuerligt för att optimera verkets funktion och produktion. När det blåser lite 
fångar verket så mycket vindenergi som möjligt. Vid högre vindstyrkor ställs rotorbladen om 
så en stor del av vindenergin skall passera.  

Vridningen medför ökad effektivitet vid olika vindhastigheter och innebär att generatorn 
måste kunna rotera med variabelt varvtal. Möjligheten till vridningen innebär att produktionen 
optimeras vid exempelvis byig vind eller vid turbulenta förhållanden.  

Normalt driftintervall ligger mellan 3-25 m/s. Vid vindstyrkor över tillåtna värden stängs 
vindkraftverken av automatiskt. 

Rotorns varvtal är beroende av vindhastigheten och vindkraftverkets rotordiameter. Ju större 
rotordiameter verket har desto lägre varvtal vid samma vindhastighet. Sammantaget innebär 
dessa parametrar att energiproduktionen kan anpassas efter vad elnätet behöver samtidigt som 
minimal ljudnivå erhålls.  

Figur 7. Principskiss av maskinhus från Vestas V90 3MW med huvudkomponenter. 
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Rotorbladen förses med åskledare för avledning av eventuella blixtnedslag i verket. 

De vindkraftverk som inte har en traditionell växellåda 
har istället en direktdriven generator. Oavsett vilken 
konstruktion som väljs i det aktuella fallet är teknisk 
prestanda tämligen identisk och påverkan får anses 
likvärdig. 

Tornet består generellt av fyra till fem delar av stål som 
skruvas samman. Tornen kan även bestå av 
betonghalvor som hålls samman med vajer eller av en 
kombination av stål och betong.  

Tornen är generellt försedda med servicehiss och/eller 
ett stegsystem.  

I nedre delen av tornet kan transformator, 
spänningsomvandlare eller skåp för kontrollsystem 
placeras om denna utrustning inte är placerad i 
maskinhuset.  

Normalt är vindkraftverken färgsatta i en gråvit färg för 
att begränsa kontrastverkan mot bakgrunden.  

 

Vindkraftverk i kommersiell produktion har i dag en rotordiameter på ca 80 - 115 m och med 
en navhöjd på upp till 140 m (se figur 8). I Sverige finns idag flera vindkraftverk i denna 
storlek etablerade, även i skogsmark. 

För mer detaljerad information om vindkraftverkens konstruktion och utformning hänvisas till 
produktblad för representativa verk som återfinns som bilaga 4. 

4.6.2 Skuggdetektorer 

Vindkraftverk kan vid vissa förhållanden komma att behöva utrustas med skuggdetektorer så 
att riktvärdet för rörlig skugga (se kap Fel! Hittar inte referenskälla.) inte överskrids för 
någon bostad. Exempel på skuggstyrning för ett vindkraftverk på marknaden kan fungera 
enligt nedan: 

Vindkraftverken utrustas med ljusmätare (luxgivare) och ett programmerbart tidrelä.  

Utifrån värden från skuggberäkningen programmeras tidreläet med tider då parametrar som 
solens höjd och vädersträck kan innebära skuggbildning för aktuell bostad. Programverket tar 
också hänsyn till vindens riktning och aktuellt ljus.  

Om det föreligger risk för skuggeffekter stoppas vindkraftverket och återstartas automatiskt 
när någon av parametrarna inte längre är aktiv.  

Möjligheten att kontrollera att verket har satts i pausläge och riktvärdet därmed har uppfyllts 
kan göras med hjälp av loggdata från verket. Vindkraftverket fjärrövervakas och i detta 

Figur 8. Skiss över ett vindkraftverk. 
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program loggas alla händelser som t.ex. när verket har stannat/satts i pausläge. Dessa loggar 
kan sedan jämföras med de tider som skuggstyrningen är programmerat för. 

4.7 Byggnation 

Innan vindkraftverken tas i drift och börjar producera elkraft planeras för en byggnationsfas 
om ca 3,5 år. Under denna period anläggs vägar, kranplatser, fundament och vindkraftverk. 
Anläggningstiden är starkt beroende av faktorer som tillgång till vindkraftverk, 
anslutningsmöjligheter till elnät och tillgång till entreprenörer, varför en specificerad 
byggnationsperiod inte kan anges i nuläget. 

4.7.1 Vägar och kranplatser 

Vägbredden skall vara 4-5 m och klara 16 tons axeltryck. Lutningen bör inte överskrida 10 
grader med för ändamålet normal transportutrustning, dock kan frakter i lutningar upp till ca 
14 grader företas med hjälp av specialdragare.  

Vid sidan om de befintliga vägarna kommer ett nytt vägstråk, med tillfartsvägar fram till vart 
och ett av vindkraftverken, att behöva anläggas. 

Material till vägbyggnation kommer att hämtas från täkt vid Kanan, beläget strax söder om 
Munkflohögen, ca 3 km nordväst om Åskälen-Österåsen Vindkraftpark. 

4.7.1.1 Befintliga vägar 

Åtkomst till vindkraftanläggningen kommer att ske från riksväg 45 och företrädesvis kommer 
principen för så kallad rundkörning att tillämpas för att transportera material och 
vindkraftverksdelar inom etableringsområdet. Detta skulle kunna innebära att åtkomst 
norrifrån eventuellt sker i Hammerdal med riktning västerut, med utfart i östlig riktning mot 
Lorås via vägsträckan mellan Trekilen och Lorås. Söderifrån kan åtkomst ske via Österåsen.  

Vägsträckan mellan Lorås och Trekilen skulle kunna fungera som åtkomstväg för såväl norra 
som södra delen av etableringsområdet. Inom etableringsområdet finns ett stort antal 
befintliga skogsbilvägar, vilka kan komma att förstärkas och breddas för att uppfylla de 
geometriska krav som ställs på vägnätet i byggnadsfasen.  

Generellt sett är det nuvarande vägnätet av god standard. Åtgärderna innebär förändringar av 
vissa kurvradier, lutningar och vägbredd i syfte att uppnå de geometriska standardkrav som 
ställs på vägsystemet.  

Infrastrukturen i området är att betrakta som mycket väl lämpad, vilket innebär att relativt lite 
åtgärder behövs för att anlägga verken. Detta i jämförelse med många andra platser i 
skogslandskapet.  

Befintliga vägar kommer att behöva förstärkas efter behov, enligt grundprinciper som gäller 
för all vägbyggnation, se figur 9. I områden som kan anses ligga inom särskilt känsliga 
naturmiljöer, bland annat med tanke på Natura 2000-områden i närheten, kommer 
vägbyggnation att ske enligt beskrivning i kapitel 4.7.1.3 Miljöanpassad vägbyggnad. 
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Figur 9. Exempel på hur ytsektion för transportvägarna inom etableringsområdet kan vara uppbyggda. 
Lagertjocklekar och material i vägens överbyggnad skall optimeras efter utförda geotekniska undersökningar. 
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4.7.1.2 Nya vägar 

Vägarna i området kommer att dimensioneras efter den trafikbelastning som förväntas och 
byggs i enlighet med standarder för skogsbilvägar, med vissa förstärkningar.  

De nya vägarnas utformning kommer att variera beroende på markförhållanden och 
topografiska förhållanden.  

Av Figur 10, Figur 11 (layout 3) samt Figur 12 och Figur 13 (layout 4) framgår vilka vägar i 
området som kommer att förstärkas och utgöra basen i det vägnät som behövs. Från dessa 
anläggs sedan nya vägar till de flesta av verken, även förslag på hur dessa kan dras framgår av 
figurerna. 

 
Figur 10. Preliminär vägdragning till vindkraftverk i delområde Åskälen för utformningsexempel 3. 
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Figur 11. Preliminär vägdragning till vindkraftverk i delområde Österåsen för utformningsexempel 3. 

Utformningsexempel 3 beräknas innebära behov av nyanläggning av ca 26,3 km ny väg samt 
eventuell förstärkning av ca 87,6 km befintlig väg. 
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Figur 12. Preliminär vägdragning till vindkraftverk i delområde Åskälen för utformningsexempel 4. 
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Figur 13. Preliminär vägdragning till vindkraftverk i delområde Österåsen för utformningsexempel 4. 

Utformningsexempel 4 beräknas innebära behov av nyanläggning av ca 27,2 km ny väg samt 
eventuell förstärkning av ca 89,2 km befintlig väg. 
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De vägar som ska 
nyanläggas kommer till stor 
del att vara belägna i 
skogsmark. Då avverkas 
oftast skog inför byggandet 
och det översta lagret 
markjord banas av. Om 
marken har dålig bärighet 
kan det krävas 
grundförstärkning. Efter det 
utförs en terrassering vilket 
innebär att schaktning eller 
sprängning sker ner till en 
viss nivå. Terrassytan utgör en gräns mellan vägens överbyggnad och undergrund. I en svacka 
kan terrasseringen innebära utfyllnad för att få en jämn nivå. Massor som schaktas ur kan 
även användas till områden som behöver fyllas ut. I figur 14 återfinns exempel på nyanlagd 
väg.  

Överbyggnaden dimensioneras bl.a. utifrån belastningen från framtida transporter. Närmast 
terrassen läggs ett materialskiljande lager för att förhindra tjälskador och därefter ett 
förstärkningslager som följs av ett bärlager. Överst läggs vanligen ett slitlager. Vid 
anläggning av mindre grusvägar på underlag av gynnsamma bärighetsegenskaper som t.ex. 
morän eller berg är det endast nödvändigt med terrassering och enklare arbeten med 
överbyggnad. Vatten transporteras under/ igenom vägkroppen och följer terrassytans lutning. 
Vid korsning av vattendrag är det nödvändigt med en trumma och ibland vägdiken. Till 
trumma används vägrör av plast, betong eller galvaniserad plåt som uppfyller Trafikverkets 
normer. I naturliga vattendrag kommer hänsyn tas så att påverkan på vattendragets naturliga 
bredd, vattenföring och bottenstruktur blir begränsad. 

Förstärkning och breddning av befintliga vägar innebär framförallt en påbyggnad av vägbanan 
med ca 30 - 40 cm ballast. Vid breddningen behöver det befintliga diket flyttas i sidled.  

En uppställningsplats för kranar kommer att behöva anläggas vid varje vindkraftverk. 
Uppställningsplatsen tar cirka 40*40 meter i anspråk och kommer att bestå av stenkross med 
ett bärlager av grus ovanpå.  

Ansökan omfattar även ovan nämnda åtgärder som kan bli aktuella vid en 
vindkraftsetablering. 

4.7.1.3 Miljöanpassad vägbyggnad 

Vid vägbyggnation i särskilt känsliga naturområden, exempelvis i närheten av, eller inom 
naturreservat eller Natura 2000-områden krävs att särskild hänsyn tas. Tillvägagångssättet 
beskrivs som ”miljöanpassad vägbyggnad”. Innan beslut om nybyggnation eller förbättring av 
vägnätet fattas skall en vägnätsplanering genomföras. Underlag för detta är berörda 
skogsbolags/markägares ekologiska landskapsplan samt eventuella uppgifter från utförda, 

Figur 14. Exempel på nyanlagd väg. 
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aktuella undersökningar inom området såsom naturvärdesinventeringar, hydrologiska studier 
etc.  

Terrassens utförande varierar beroende på underlag. 

På fast mark utan risk för bärighets- eller vattenproblem annat än vid snösmältning eller 
kraftigt regn, görs en terrass med minsta möjliga ingrepp. Massorna tas ur gropar utanför 
terrassen och återfylls med skrotmassor. 

På fuktig och svag mark behålls befintligt humustäcke under terrassen. Stubbar och större 
stenblock tas bort, på svag mark vänds stubbarna upp och ner. Ris och humustäcke från 
dikessidan placeras i terrassbotten. Terrassen bör ha en tjocklek av 50 cm packat mått. 
Översta 20 cm bör vara fri från block större än 20 cm. Avtäckning och sten placeras i bakslänt 
eller under dikesbotten och eventuellt överskott placeras på motsatt sida och planeras ut, 
större stubbar vänds upp och ner. Dy, torv och liknande får ej placeras i terrassen. Finns 
mineraljord på ett djup av max 1 m under markytan så grävs denna upp och torv och dy läggs 
tillbaka. Är torvdjupet mer än 1 m så fylls avsnittet med massor från sidotag, vid kortare 
avsnitt grävs materialet bort på hela vägbredden och fylls. Alternativt kan fiberduk och 
geotextil användas. För bildexempel av olika terrasstyper, se Figur 15. 
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Figur 15. Illustration av olika terrasstyper vid vägbyggnation. 

Justering av terrassen utföres med väghyvel så att terrassen är körbar med lastbil. Arbetet 
utföres så att terrassen får en bombering (d v s en smal vägbanas valvformade lutning från 
mitten av vägen ut mot kanterna) på 3-4% och att innerslänten är justerad och avrundad. 

När vägen går över surdrag eller myr görs ej diken djupare än att utlopp kan fås utan långa 
utloppsdiken eller inga diken alls. När risk föreligger för att slam från vägdiket kommer ner i 
vattendraget så avslutas vägdiket tidigare så att vattnet infiltreras i marken. För detta kan extra 
trummor komma att behövas samt att slamgropar grävs. Trummor läggs enligt tillbörliga 
anvisningar. Trummor läggs om möjligt på fast mark och med minst 60 cm fyllning ovanpå 
röret. 

Vid överbyggnad av skogsbilvägar anpassas arbetet till användningstid och undergrund och 
bör bestå av krossat material för att uppnå bäst resultat. Materialet framställs i första hand av 
berg, för att få bästa bärighet och för att spara på naturgrusförekomsterna. 
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4.7.2 Fundament 

För att förankra vindkraftverken i marken krävs någon form av fundament. Typ av fundament 
styrs av flera parametrar såsom typ och storlek på vindkraftverk, navhöjd, geotekniska 
förhållanden etc. Två typer av fundament är vanligt förekommande på marknaden; 
gravitationsfundament och bergfundament.  

En geoteknisk undersökning bör genomföras på varje etableringsplats för att optimera 
fundamenteringen med hänsyn tagen till på platsen rådande markförhållanden. Nedan följer 
en beskrivning av dessa två olika typer av fundament. Nuvarande bedömning utifrån områdets 
geologiska karaktär är att det troligen enbart är gravitationsfundament som kommer att 
användas på denna plats.  

4.7.2.1 Gravitationsfundament 

Gravitationsfundament består av cirka 400-600 m3 betong samt tillhörande armering, se figur 
16. Fundamentet förläggs i marken på cirka 0,6-3 m djup (beroende av vilket verk som byggs 
och de geotekniska 
förhållandena på platsen). 
Fundamentet har en storlek 
på cirka 16*16 m till cirka 
20*20 m beroende på 
förläggningsdjup. 
Fundamentets form kan 
variera, vissa leverantörer 
använder runda fundament 
och andra använder 
kvadratiska. 

 

Typexempel: Gravitationsfundament för en Vestas V90 (2 MW och 105 m navhöjd) etableras 
på ner till cirka 2 m djup, med en ianspråktagen byggnationsyta om cirka 23*23 m. Av denna 
utgör fundamentet cirka 20*20 m. Eventuella överskottmassor kan användas som 
återfyllningsmaterial medan resterande massor kan användas som fyllning vid övriga 
byggnationer. För det fall förläggningsdjupet är grundare än 2 m kan det krävas tillskott av 
täckmassor. Vid förläggning på grundare djup än 2 m kommer fundamentet att till liten del 
ligga ovan markytans nivå och dess konturer kan då skönjas. 

Överblivna schaktmassor kan delvis användas som motviktsfyllning på betongfundamenten. 
Detta görs med fördel vid fundament som ligger på den grundare nivån. I figur 17 illustreras 
en genomskärningsbild av ett gravitationsfundament. 

 

 

Figur 16. Gravitationsfundament. 

Figur 17. Exempel på fundamentsritning. Avser fundament för vindkraftverk med 95 m tornhöjd. 
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4.7.2.2 Bergförankrat fundament 

I de fall etableringsplatsen uppvisar en lämplig 
berggrund och ett tunnare ytskikt till fast berg kan 
bergförankrat fundament vara ett alternativ till 
gravitationsfundamentet. I detta alternativ kan det, 
om det är för ojämnt på platsen där verket ska stå, 
krävas att berget plansprängs för att jämna till 
ytan där fundamentet ska stå. Därefter gjuts en 
klack på berget i vilken dragstag borrars ner i 
berget, se figur 18. Ovanpå den gjutna klacken 
fästs en fundamentsdel. Fundamentsdelen 
förankras i berget med hjälp av stänger som 
fixeras fast i berget. Tornet fästs i 
fundamentsdelen. Bergförankrat fundament kan användas förutsatt att bergets hållfastighet är 
tillräcklig. Metoden med förankring via dragstänger används bl.a. vid brobyggnation. 
Bergförankrat fundament kan användas förutsatt att berggrunden uppvisar eftersträvade 
förutsättningar gällande hållfasthet samt att leverantören godkänner detta.  

4.7.3 Montage av vindkraftverk 

Montage av ett vindkraftverk tar ca 2-5 
dagar. Under monteringstiden berörs ett 
större arbetsområde, maximalt ca 2000 
m2, se figur 19. Området utgörs av kran- 
och uppställningsplatser samt en yta  för 
uppläggning av delarna till 
vindkraftverket och för delarna till den 
mobila lyftkranen som används vid 
monteringen. Storleken på ytan är 
beroende av om rotorbladen monteras 
på navet i markplan eller om bladen 
monteras var för sig på redan rest 
vindkraftverk, se figur 20. Lyftkranen är 
alltid placerad på själva 
uppställningsplatsen på grund av dess 
tyngd. Denna påverkar alltså inte 
marken i arbetsområdet runtomkring.  

Figur 18. Bergförankrat fundament. 

Figur 19. Exempel på kranplats och uppställningsplats. 
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Figur 20. Montage av vindkraftverk där rotorblanden monterade på navet lyfts på plats för montage på 
maskinhuset. 

4.7.4 Transporter 

Transportfordonen för ett vindkraftverk av aktuell storlek består av tre lastbilar för bladen (en 
för vardera blad), tre till fem lastbilar för tornet, en lastbil för maskinhuset och tre för 
rotornav, verktyg och interna detaljer. En mobilkran på ca 500-600 ton samt en mindre 
hjälpkran krävs för resning av vindkraftverket. Vid den efterföljande driften utförs 
schemalagd service på vindkraftverken två till fyra gånger per år samt därutöver 
felavhjälpning vid akuta problem.  

Antal transporter beräknas uppgå till cirka 80-100 transporter per vindkraftverk, varav ca 75-
90 av dessa är transporter av betong till fundamentet. Det totala antalet transporter för 
etablering av 105 vindkraftverk exklusive vägbyggnation uppskattas till ca 8 400–10 500 st 
fördelade på hela byggnationsperioden. I det fall att fundamentsgjutning utförs med hjälp av 
mobil tillverkningsenhet behövs ca 40 transporter till varje fundament, vilket innebär att 
antalet transporter halveras. Med största sannolikhet kommer gjutning med mobil 
tillverkningsenhet att användas vid etablering av Åskälen-Österåsen Vindkraftpark. Antalet 
transporter till följd av övrigt anläggningsarbete (nyanläggning av vägar och kranplatser samt 
förstärkning av vägar) bedöms uppgå till ca 10 500 st., även dessa fördelade på hela 
byggnationsperioden. 

För det fall bergfundament kan anläggas minskar antalet transporter. 

4.7.5 Nätanslutning 

Den planerade vindkraftparken vid Åskälen-Österåsen ligger inom både E-ons och Jämtkrafts 
koncessionsområden. Sannolikt kommer anslutning till elnätet att ske via Jämtkraft. Arbetet 
med koncessionsansökan för nätanslutningen mellan Åskälen-Österåsen Vindkraftpark och 
elnätet pågår parallellt med ansökan för vindkraftparken. Anslutning av parken till elnätet 
planeras ske vid en av tre möjliga anslutningspunkter enligt nedan i Figur 21.  
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Figur 21. Möjliga anslutningspunkter till elnätet. 

Ledningsdragningen inom vindkraftparken går generellt i marken längs med befintliga 
skogsbilvägar samt längs med de nya planerade tillfartsvägarna fram till verken. Kablarna 
som används vid ledningsdragningen är normalt trefaskablar. Ledningarna förläggs i enlighet 
med gällande branschstandard. 

4.8 Drift och underhåll 

Vid driftövertagandet utbildas ägaren till vindkraftverket av leverantörens personal om 
vindkraftverkets handhavande, funktion och de säkerhetsföreskrifter som finns. 

Vindkraftverken kommer att driftövervakas från en servicebyggnad som placeras inom 
vindparken, detaljplaceringen av denna görs under förprojekteringsarbetet inför byggnation. 
Servicebyggnadens storlek beräknas bli upp till ca15*40m och kommer att innehålla: garage, 
förråd, driftcentral, dusch, WC, vilrum mm. Det kommer att finnas en driftsorganisation i 
form av personal på plats som ansvarar för det dagliga drift och underhållsarbetet. Därutöver 
sker service enligt leverantörernas instruktioner. Större underhållsarbeten planeras till en gång 
per år.  
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Totalt antal personer som årligen kommer att jobba med underhåll o service av 
vindkraftparken beräknas till ca 15-20 personer.   

4.9 Avveckling 

Vid avveckling av verksamheten monteras vindkraftverken ner och transporteras bort. 
Påverkan från detta kan i stort likställas med påverkan under byggnation.  

I princip kan allt material (plast, metall, vätskor) återvinnas. Det kan vara så att materialvärdet 
överstiger nedmonteringskostnaderna, vilket styrs av skrotvärdet för det återvunna material 
vid nedmonteringstillfället. 

Kablarna ägs normalt av koncessionsinnehavaren, som därmed äger frågan om vad som 
händer med dessa vid en avveckling. 

Fundament kan tas bort vid avveckling, även om detta med nuvarande kunskap inte alltid kan 
anses motiverat. Troligen kan platsen på sikt återgå i ursprungligt skick även utan detta, om 
en välplanerad övertäckning av fundamentet genomförs. Detta innebär visserligen att betong 
kvarligger i marken och att en liten kulle bildas. Vilken återställning som är miljömässigt 
motiverat avgörs lämpligen i samråd med tillsynsmyndigheten i samband med framtagande av 
avvecklingsplan. 
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5 NULÄGESBESKRIVNING 

5.1 Vindförhållanden 

Det aktuella området med sitt höga läge, bedöms vara väl lämpat för elkraftproduktion med 
vindkraft. Beräknad vindhastighet för området, enligt den rikstäckande vindkarteringen som 
på uppdrag av Energimyndigheten har tagits fram vid Uppsala universitet, syns i Figur 22. 

 
Figur 22. Medelvindshastigheten angiven i m/s för området vid Åskälen-Österåsen på 103 m höjd över 
nollplansförskjutningen. 

Platsen har en beräknad vindenergitillgång på cirka 2 885 kWh/m2 samt en beräknad 
medelvind på mellan 6,4 - 7,1 m/s på 105 meters höjd över marknivå, se bilaga 3.1. 

Vindmätning pågår i området medelst för ändamålet uppförd mast av fackverkstyp. Masten 
etablerades under augusti 2009 och mätningarna startade i september samma år. Mätningarna 
har nu pågått i ca 6 månader, och en utvärdering görs tidigast efter ett helt års mätning. 
Mätningen genomförs i avsikt att få ett bättre underlag för att utvärdera de vindförhållanden 
som råder på platsen. 
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Vindenergitillgången är beräknad med hjälp av ett års lokal mätning vid Åskälen i 
Strömsunds kommun. Mätdatan (dataserien) kommer från en 100 meters mätmast av 
fackverkstyp med anemometrar som givare. Dataserien (mätdatan) är långtidsnormerad med 
hjälp av 30 års Merradata där Merradata är en klimatmodell utvecklad av NASA. 

Vindmätningen har pågått sedan september 2009 och ytterligare två master skall sättas upp för 
en mer utförlig mätning i området. Vindmätning behöver slutföras innan slutlig utvärdering av 
vindförhållandena kan göras. 

5.2 Naturmiljö 

I detta kapitel redogörs de resultat och slutsatser man kommit fram till i de underlagsmaterial 
som finns för området avseende naturmiljön. 

5.2.1 Natura 2000 

Natura 2000 avhandlas i sin helhet i kapitel 6 Natura 2000. 

5.2.2 Riksintresse Naturvård  

Områden av riksintresse för naturvård är urval av områden med de bästa exemplen på 
landskapstyper, naturtyper och andra naturvärden karakteristiska för landets olika 
naturgeografiska regioner. Riksintressena kan också uppvisa mycket sällsynta företeelser i ett 
nationellt eller internationellt perspektiv. Avvägningar mot andra markanvändningsintressen 
eller andra strategiska/politiska avvägningar görs inte vid urvalet av områden.  

Enligt 3 kap. 6 § MB skall områden som är av riksintresse för naturvården skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön i området. 

I omgivningarna finns nedan nämnda områden av riksintresse för naturvården, se Figur 23. 

I anslutning till etableringsområdet norrut ligger riksintresse Borgflon (NRO23113). En myr 
som är ett tydligt sluttande rikkärr. Kärret är artrikt och bedöms ha stor betydelse för de fyra 
rödlistade arterna som förekommer i området, myrbräcka, käppkrokmossa, myrstarr och 
taggsträfse. 

Cirka 600 meter norrut ligger våtmarksområdet Bodflon (NRO 23132). Ett mångformigt 
rikkärr med höga botaniska värden. Här förekommer de fyra rödlistade arterna guckusko, 
myrbräcka, käppkrokmossa och sumpröksvamp.  

Cirka 4 km nordöst om etableringsområdet ligger våtmarkskomplexet Ramsflon (NRO23111) 
med representativa våtmarkstyper av strandsumpskog och topogent kärr. 

Vid Ollsta (NRO20378) som ligger ca 2 km söder om etableringsområdet är moränen kraftigt 
kuperad med ryggar och kullar i olika riktningar. Denna moräntyp förekommer speciellt i 
höjdläget i kambrosilurområdets östra del. Moränen antar också drumlinoida former. 

I anslutning till etableringsområdet söderut ligger våtmarkslandskapet Ösjömyrarna 
(NRO23077). Riksintresset har för avsikt att skydda områdets stora variation av olika myr och 
vegetationstyper med inslag av sumpskog och urskog. Området innehåller även rikkärr med 
bitvis intressant flora.  
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Cirka 2,5 km åt väster ligger Stor-Rödflon (NRO23076), ett mosaikartat myrkomplex. 
Skyddsvärdet i området ligger i dess mångformighet, orördhet och representativitet. 
Ytterligare värde i området är den välutvecklade excentriska mossen.  

Övriga riksintressen för naturvården på större avstånd från planerat etableringsområde är: 
Nedre Hårkan, Myckeltjärnen, Stortjärnen-Töjs, Öråblottningen samt Ammerån-Storån-Ö. 

 

 
Figur 23. Riksintresse naturvård och ansökta områden. 

5.2.3 Naturvärden 

Rutilus ecokonsult AB har på uppdrag av sökande utfört en inventering av naturvärden och 
fågellivet inom de avgränsade ansökningsområdena för vindkraft. Inventeringen utfördes 
under våren år 2010. 

Naturvärdesbedömningen utgår från den av Skogsbiologerna framtagna metoden 
”Naturvärdesbedömning av skogsmark”. Metoden innebär att det främst är förekomster av 
åldersdynamik, förekomst av död ved, brandljud samt liknande faktorer som inventeras 
istället för strikt inventering av arter. Bedömningen av naturvärden är gjord utifrån tre nivåer: 
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- Höga naturvärden  
- Medelhöga naturvärden 
- Trivial skog eller produktionsskog 

I stycke 0 Naturmiljö beskrivs den sammanfattade bedömningen avseende vindkraftens 
påverkan på områdets naturvärden. Rapporten för naturvärdesbedömningen har på grund av 
områdets storlek delats upp i två delrapporter, en rapport för delområde Åskälen och en 
rapport för delområde Österåsen. Fullständiga rapporter återfinns i bilaga 3.5. 

Delområde Åskälen består enligt rapporten övervägande av produktionsskog/trivialskog, med 
vissa små områden med högre naturvärden då i form av skog av naturskogskaraktär, 
våtmarker, kallkällor och gammal skog. Fastigheterna i området är smala till formen och 
många till antalet. Stora delar av markerna är exploaterade av skogsbruk vilket innebär att de 
områden som har högre naturvärden är små i relation till den totala ytan. Då hela den 
planerade vindkraftparken ligger i ett område med mycket aktivt skogsbruk finns det gott om 
vägar och markområden som är hårt exploaterade där naturvärdena är låga. De 
naturvärdesobjekt som har identifierats vid inventeringen återfinns i Figur 24.  

 
Figur 24. Naturvärdesobjekt i delområde Åskälen. 
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Delområde Österåsen beskrivs sammanfattningsvis som en grov mosaik av produktionsskog 
på de högre områdena och våtmarkskaraktär i de lägre partierna. Genom områdets mitt rinner 
Örån med sitt lopp ner förbi Öjsjömyrarnas naturreservat. De artfynd som indikerar högre 
naturvärden är främst gjorda i våtmarksområdena. Utöver detta har även mindre ytor med 
naturskogskaraktär hittats. Dessa uppvisar en ålderssammansättning, lågakontinuitet och 
mängd av död ved som gör partierna intressanta ur naturvärdessynpunkt. De 
naturvärdesobjekt som har identifierats vid inventeringen återfinns i figur 25.  

Figur 25. Naturvärdesobjekt i delområde Österåsen. 

  



Miljökonsekvensbeskrivning enligt Miljöbalken för Åskälen-Österåsen Vindkraftpark i Jämtlands län. 

 

38  
T10173 Åskälen-Österåsen\Tillstånd\MKB\ 2011-04-05 VN  

5.2.4 Fåglar 

Som en del i naturvärdesinventeringen utförd av Rutilus ecokonsult AB ingick även en 
undersökning av förekomst av fågel, fokuserad på fågelarter som klassats enligt EU:s 
fågeldirektiv och/eller enligt Artdatabankens rödlista. Fågelinventeringen är utförd av 
Naturriddarna HB och har sammanställts i rapportform av Rutilus ecokonsult AB.  

Vad gäller fågelinventeringen har de arter som observerats under inventeringarna noterats, 
och därefter klassats efter rödlistan och EU:s fågeldirektiv. Inventeringen utfördes vid ett 
antal besök i området i mars samt juni månad år 2010. Bedömning av eventuell påverkan på 
fågellivet är gjord med utgångspunkt i bland annat material från Naturvårdsverket. 
Prioriteringsordningen är följande: 

- Risk för långsiktig påverkan/störning från vindkraftsetablering (i detta fall örn) 
- Arter som åtnjuter skyddsvärde i EU:s fågeldirektiv eller Artdatabankens rödlista. 
- Förekomst i området. 

Rapporten är uppdelad i en rapport för den norra delen av ansökt område, benämnt Åskälen 
och en rapport för den södra delen av ansökt område, benämnt Österåsen. Fullständiga 
rapporter återfinns i bilaga 3.5. 

För delområde Åskälen gäller följande: 

Fågelinventeringen är utförd i tre delar. Kungsörnsinventering utfördes i mars månad 2010. 
Inventering omfattande övriga häckande fåglar i området utförd i juni månad 2010. 
Inventering avseende allmänna noteringar av fågelförekomst under naturvärdesinventeringen 
som utfördes vid ett flertal tillfällen under våren 2010.  

Under inventering noterades örn vid två tillfällen, båda gångerna var fåglarna utanför de 
utpekade vindkraftsområdena.  

Våra vanligaste skogshöns såsom orre och tjäder har observerats på ett antal platser under 
hela arbetet i fält. Båda dessa arter är upptagna i EU:s fågeldirektiv.  

Hökugglan är en vanligt förekommande art i detta arbete. Hökugglan har klassen NT (nära 
hotad) enligt artdatabankens rödlista.  

Fjällvråk är klassad som NT och har dessutom ett flygsätt (flyger högt) som gör att den kan 
påverkas av vindkraftverk. Denna har dock endast observerats en gång.  

Under häckfågelinventeringen observerades totalt 53 arter.  

Kartbild med markerade fågelobservationer i delområde Åskälen återfinns i Figur 26. 
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Figur 26. Fågelobservationer i delområde Åskälen har gjorts vid markering på kartan. 
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För delområde Österåsen gäller följande: 

Fågelinventeringen är gjord i två steg/delar. En med avseende på kungsörn och en med 
avseende på övriga häckande fåglar i området. Kungsörnsinventeringen utfördes i mars 
månad 2010 för att fånga upp eventuellt häckningsbeteende. Uppgifter som noterades var 
observation av örn, riktning (både flyg‐ och observationsriktning), kön och ålder i den mån 
det gick att bestämma. För övrig häckande fågel har inventeringen gjorts i juni månad 2010. 
Inventeringsmetoden är en linjeinventering. Tyngdpunkten i arbetet lades på att inventera 
våtmarkerna i området för att få med eventuella vadare.  

Inventeringen visade att de flesta fynden av fågelarter som har någon form av klassning enligt 
EU:s fågeldirektiv och/eller Artdatabankens rödlista är vanligast i våtmarkspartierna. Vadare 
som storspov och grönbena observerades vid ett flertal tillfällen.  

Kungsörn, både ensam ungfågel och i par, har observerats flyga över området under 
inventeringen. Med anledning av detta och för att om möjligt utesluta att häckning 
förekommer inom området har DKAB anlitat Rutilus ecokonsult för att utföra utökad 
kungsörnsspaning inklusive fortsatt boletning under perioden februari/mars 2011. Resultatet 
finns redovisat i kap 6 Natura 2000. 

Utöver de klassade arterna har även de triviala noterats. Totalt rör det sig om ca 50 arter.  

Kartbild med markerade fågelobservationer i delområde Österåsen återfinns i Figur 27. 
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Figur 27. Fågelobservationer i delområde Österåsen har gjorts vid markering på kartan..  

5.2.5 Fladdermöss 

Christer Gunnarsson, biolog vid Mittuniversitetet, har på uppdrag av sökande gjort en 
uppskattning av eventuell förekomst av, och eventuella risker för, fladdermöss inom planerat 
område för vindkraft vid Åskälen-Österåsen. Bedömningen är gjord utifrån tillgänglig 
kunskap i nuläget och baseras på litteraturstudier, tidigare studier samt information om det 
aktuella områdets naturtyper och infrastruktur. 

Bedömningen återfinns i bilaga 3.6. 

Då inga besök är gjorda i området är bedömningen översiktlig. I bedömningen konstateras att 
ansökta områden domineras av produktionsskog och att det fåtal områden med naturskog, 
samt våtmarkerna, bör undantas etablering av vindkraft ur fladdermussynpunkt. Även det 
närbelägna naturreservatet/Natura 2000-området Öjsjömyrarna bör beaktas. Mellan två och 
sex fladdermusarter kan förekomma inom ansökta områden vid Åskälen-Österåsen. Inga 
detaljer om eventuella flyttningsstråk etc. är kända inom ansökta områden.  
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5.2.6 Övrig flora och fauna 

De delar av området som ligger utanför naturvärdesobjekt domineras av allmänna växt- och 
djurarter med låg känslighet för etablering, drift och avveckling för vindkraftverk. 

I 7 kap. MB finns även andra skydd av naturen. Bland dessa märks bland annat 
biotopskyddet. Det finns generellt biotopskydd för vissa naturtyper i jordbruksmark, men 
områden kan även utpekas för biotopskydd, både i jordbruksmark och i skogsmark. Inom 
ansökta områden finns inga områden med biotopskydd. I närområdet till, och på vissa platser 
inom, ansökta områden finns skyddade naturområden i form av: sumpskog, naturvärden, 
områden med naturvårdsavtal, nyckelbiotop bolag samt nyckelbiotoper. Se Figur 28 och Figur 
29. 

 
Figur 28. Områden med biotopskydd, sumpskog, naturvärden, områden med naturvårdsavtal, nyckelbiotop bolag 
samt nyckelbiotoper i förhållande till ansökta områden i delområde Åskälen. 
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Figur 29. Områden med biotopskydd, sumpskog, naturvärden, områden med naturvårdsavtal, nyckelbiotop bolag 
samt nyckelbiotoper i förhållande till ansökta områden i delområde Österåsen. 
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Andra skydd av naturen är: områden omfattade av våtmarksinventering och myrskyddsplan, 
blekeområden och rikkärr. För illustration av hur dessa områden ligger i förhållande till 
ansökta områden, se Figur 30. 

 
Figur 30. Områden omfattade av våtmarksinventering och myrskyddsplan, blekeområden och rikkärr i 
förhållande till ansökta områden i delområde Åskälen. 
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Figur 31. Områden omfattade av våtmarksinventering och myrskyddsplan, blekeområden och rikkärr i 
förhållande till ansökta områden i delområde Österåsen. 

5.3 Kulturmiljö 

5.3.1 Riksintresse Kulturmiljövård 

Enligt 3 kap. 6 § MB skall områden av riksintresse för kulturmiljövården skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön.  

Närmaste riksintresse kulturmiljövård är Trångbodarna, Nästån, Noret, som ligger ca 1 km 
väster om etableringsområdet. Området är en forntida fångstmiljö i småkuperat skogs- och 
myrlandskap. Inom en sträcka av knappt 5 km ligger ca 200 fångstgropar. (17) 
Riksintresseområdet för odlingslandskapet i Österåsen ligger ca 3 km från området aktuellt 
för vindkraftsetablering. Riksintresseområdet Hårkan ligger på ca 10 km avstånd. Kartbild 
över planerad etablering i förhållande till närmaste riksintresseområden för kulturmiljövård, 
se Figur 32. 
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Figur 32. Riksintresse kulturmiljövård och ansökta områden. 

5.3.2 Fornminnen och värdefulla kulturmiljöer 

Arkeologicentrum AB har genomfört en frivillig arkeologisk utredning omfattande byrå- och 
fältinventering i de ansökta områdena som påbörjades under sommaren 2009 och avslutades 
sommaren 2010. Utredningens målsättning var att tillhandahålla ett fördjupat planerings- och 
beslutsunderlag till uppdragsgivare och länsstyrelse i fortsatt projektering och miljöprövning 
samt inför det kommande arbetsföretaget (jfr lagen om kulturminnen mm KML 2 kap. 11 §, 
SFS 1988:950).  

I stycke 7.6 Kulturmiljö beskrivs den sammanfattade bedömningen avseende eventuell 
påverkan på fornlämningar. För hela rapporten, se bilaga 3.7. 

Inom utredningsområdet fanns före utredningen ett fåtal kulturhistoriska lämningar 
registrerade i form av fångstgropar, fångstgropssystem, en kolbotten och en fäbodlämning. 
Ytterligare ett tiotal lämningar var kända på andra sätt. Under utredningen registrerades 68 
lämningar. Av de nyregistrerade lämningarna är 29 fasta fornlämningar, fångstgropar, 
fångstgropssystem och gränsmärken. Resterande är bevakningsobjekt, sju stycken, och övriga 
kulturhistoriska lämningar såsom fäbod- och torplämningar, husgrunder, kolbottnar m m. 
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Kartbilder över fornlämningar i förhållande till ansökta områden, se Figur 33 och Figur 34. 
Utredningsområdet har inte tidigare ansetts vara av särskilt intresse för kulturmiljövården. 
Byggnader och bebyggda kulturmiljöer av särskilt kulturhistoriskt intresse saknas i 
utredningsområdet.  

 
Figur 33. Fornlämningar i delområde Åskälen (tidigare kända och funna vid inventering). 
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Figur 34. Fornlämningar i delområde Österåsen (tidigare kända och funna vid inventering). 

5.4 Rekreation, turism och boendemiljöer 

Denna del av Jämtland är inte särskilt välbesökt, rekreationsvärdena i området är små. Här 
finns inga särskilda anordningar för att locka turister eller andra till dessa skogsområden. 
Däremot rör sig många längs vägarna i området för att uppleva utsikterna. Som de flesta 
skogar har området rekreationsvärden för de närboende. Jakt, skoteråkning, svamp- och 
bärplockning och andra för skogsmark typiska fritidssysslor bedrivs i området.  

I övrigt saknar det aktuella området betydelse för turism. Sammantaget innebär det att 
upplevelsevärdena i huvudsak är lokala. 

Av de två delområden karaktäriseras Åskälen till största del av jaktstugor och förfallna 
byggnader medan delområde Österåsen även har permanentboenden och fritidshus. 
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5.4.1 Riksintresse friluftsliv 

Etableringsområdet ligger inte inom eller i närhet av något av riksintressena för friluftsliv 
eller rörligt friluftsliv. Närmsta område för riksintresse friluftsliv Ammerån-Storån-Öjån 
(NRO23014) är beläget ca 6 km åt öster. Se Figur 35. Ammeråns vattensystem omfattar ett 
väsentligen opåverkat naturområde som går genom flera olika naturgeografiska regioner. De 
intresseaspekter som anges i registerblad är fritidsfiske, kanoting och naturstudier. Det finns 
även bra förutsättningar för forsfärder och ett par lokaler som är lämpliga för fågelstudier.  

Närmsta område för riksintresse rörligt friluftsliv ligger ca 40 km väster om 
etableringsområdet. 

 
Figur 35. Riksintresse friluftsliv i förhållande till ansökta områden. 

5.4.2 Byggnader i närområdet 

Triventus Consulting AB har genomfört en byggnadsinventering av området med syftet att 
redogöra för vilka byggnader i området som skulle kunna komma att påverkas av ljud eller 
rörliga skuggor från vindkraftparken. Byggnadsinventeringen är baserad på 
utformningsexempel 1 som användes i samrådsskedet och som var aktuell vid 
inventeringstidpunkten.  
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Rapporten redovisar däremot utformningsexempel 3 och 4, vilka är uppdaterade och 
omarbetade med hänsyn tagen till utredningsresultat, remissvar och övrig tillkommande 
information. I rapporten redovisas de byggnader som ligger innanför, eller i närheten av, de 
ISO-linjer som markerar riktvärdet för ljud vid bostadshus, 40dB(A), samt riktvärdet för 
påverkan från rörlig skugga, 8 timmar/år. Även gränsen för 35dB(A) redovisas för att 
illustrera hur ljudet avtar med avståndet. Layout 3 och 4 är de aktuella utformningsexemplen 
inom ansökta områden vid tidpunkten för inlämnande av tillståndsansökan. 

Utifrån fastighetskarta och terrängkarta har byggnader i området identifierats. Dessa 
byggnader har sedan besökts och fotograferats. I vissa fall hart ägarna kontaktats. För hela 
rapporten, se bilaga 3.8. I rapporten återfinns beskrivning av allmänt skick, ägare och 
nuvarande användning för respektive byggnad. 

5.5 Landskap 

En analys av påverkan på landskapsbilden med anledning av planerad vindkraftetablering har 
utförts av Schibbye Landskap. I analysen presenteras två alternativa utformningar 
(utformningsalternativ 3 och 4) inom samma områden, en alternativ lokalisering samt 
kumulativa effekter av andra planerade vindkraftetableringar i ytterområdet. 

I stycke 7.8 Landskap beskrivs analysens resultat. 

Den övergripande karaktären för de centrala delarna av Jämtland är de långa utblickarnas land 
med storskaligt böljande terräng och höjder från vilka man kan se vida omkring. I öster blir 
terrängen snabbt mer uppbruten och i väster reser sig fjällkedjan. Norr om Storsjön sträcker 
sig en mycket flack, huvudsakligen skogsklädd berggrundsplatta ända upp mot Ströms 
vattudal. Området vid Åskälen-Österåsen som är aktuellt för den planerade 
vindkraftetableringen, beskrivs av landskapsarkitekt Bengt Schibbye som typisk för centrala 
delarna av Jämtland med höjdlägesbyar i böljande skogsterräng. De skogsklädda höjdryggar 
som är intressanta för detta projekt når mellan 100-200 meter ovanför omgivande terräng. I 
skogslandskapet finns också gles bebyggelse i form av torpställen, fäbodar, skogskojor och 
enstaka fritidshus. Området saknar tydliga landmärken. Det är i stället den storskaliga 
variationen med höjdpartier och flacka dalgångar som dominerar intrycken. 

Vyerna växlar från mycket begränsade utblickar i större delen av skogslandskapet till 
milslånga utblickar över skogsklädda åsar och i väster kan fjällen anas om sikten är god. 
Utblickarna är främst knutna till den öppna odlingsmarken kring de högt belägna byarna samt 
bergstopparna i området. Skogslandskapet är dominerat av modernt skogsbruk. Området är 
sjöfattigt och de flesta myrarna är delvis bevuxna med träd, vilket begränsar utblickarna i 
skogslandskapet. För fullständig rapport, se bilaga 3.9. 

5.6 Riksintresse rennäring 

Riksintresse rennäring löper som stråk i riktning NV-SO. Sådana stråk löper ca 10 km nordost 
om etableringsområdet och ca 10 km åt sydväst. Se Figur 36. 

Stråket som ligger närmst österut tillhör samebyn Jinjevaerie, som är en fjällsameby i 
jämtlands län. Jinjevaerie har sina renbetesfjäll (åretruntmarker) i Krokoms kommun. Stråket 
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som ligger närmst västerut tillhör Jovnevaerie. Jovnevaerie är en fjällsameby i Jämtlands län 
med sina renbetesfjäll i Krokoms kommun. 

Österut finns även ett stråk tillhörande Raedtievaerie, dessa överlappar varandra på vissa 
ställen. Raedtievaerie har sina renbetesfjäll i Strömsunds kommun. Aktuellt område vid 
Åskälen-Österåsen som denna MKB avser brukas i praktiken av Jinjevaerie och Jovnevaerie 
samebyar. 

 
Figur 36. Områden skyddade som riksintresse rennäring och ansökta områden. 

5.6.1 Allmänt 

Rätten för samebyarna att bruka mark för att bedriva renskötsel vilar på ursprunglig samisk 
rätt till markerna, så kallad urminnes hävd. I rennäringslagen (1971:437) har rättigheterna fått 
beteckningen renskötselrätt. Internationellt finns ett flertal överenskommelser som framhåller 
skyddet för urfolk och deras rättigheter. 

Samebyns användning av markerna kan variera från år till år utifrån väderförhållanden, 
rovdjursförekomst, störningar etc. Rennäringen är dock beroende av flexibilitet vad gäller 
betesmarker och flyttleder. Denna flexibilitet kan påverkas av olika exploateringsintressen 
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som via så kallade kumulativa effekter kan innebära svårigheter för samebyn att bedriva sin 
näring. Jinjevaerie och Jovnevaerie samebyar har sammanfattningsvis identifierat följande 
konkurrerande markanspråk; skogsbruk, jakt, infrastruktur och vattenregleringar samt 
vindkraft. Inom aktuellt etableringsområde för Åskälen-Österåsen Vindkraftpark är särskilt 
skogbruket intensivt. Området ligger mellan Inlandsbanan och Europaväg 45 vilka sedan 
dessa anlades orsakar förluster av renar i tåg- och vägolyckor.  

5.6.1.1 Jinjevaerie 

Planerad vindkraftsetablering ligger inom Jinjevaerie sameby och området är en del av 
samebyns vinterbetesmarker, men används inte idag för bete. Inom etableringsområdet finns 
heller några anläggningar eller strategiskt viktiga platser angivna. 

Ca 5km norr om utredningsområdet för vindparken finns en flyttled som används nästan 
årligen för flyttningar mellan fjäll och skogsland.  

5.6.1.2 Jovnevaerie 

Planerad etablering ligger inom Jovnevaerie sameby och delområde Österåsen är en del av 
deras vinterbetesland. Inom aktuellt område finns inte några anläggningar eller strategiskt 
viktiga platser angivna. Området nyttjas idag av samebyn men innefattar inte några särskilt 
viktiga områden för renskötseln.  

5.7 Planförhållanden 

5.7.1 Strömsunds kommun 

I Strömsunds kommuns fördjupade Översiktsplan ”Vindkraft i Strömsunds kommun, södra 
delen” antagen 2009 redovisas tre olika typer av områden inom kommunens södra del; 
områden som är lämpliga för en utbyggnad av vindkraft i stor skala (”gröna” områden), 
områden som är olämpliga för vindkraftutbyggnad med hänsyn till andra intressen (”röda” 
områden) samt områden där vindkraft i mindra skala kan förekomma efter särskild prövning 
(vit/ingen markering). (18) I Figur  syns hur ansökta områden för Åskälen-Österåsen 
Vindkraftpark är placerade i förhållande till kommunens plan. Strömsunds kommun ligger 
öster om dubbeldragen grå linjemarkering i kartbilden som löper tvärs över bilden. Samtliga 
ansökta områden ligger inom kommunens så kallade ”gröna” eller ”vita” områden. Inom 
ansökta områden finns inga detaljplanelagda områden.  

5.7.2 Östersunds kommun 

Ett tillägg till Översiktsplan (”Vindkraft i Östersunds kommun”) har varit under utställning 
och sista dag för att inkomma med synpunkter på förslaget var satt till 30 november 2010. 
(19) Antagande av planen beräknas ske under våren 2011 (20). Målet med planförslaget är att 
ange lämpliga områden för storskalig vindkraftsutbyggnad (redovisas som gröna områden i 
förslaget), områden där vindkraft inte tillåts p g a andra intressen (röda områden) samt 
riktlinjer för övriga områden (vita/omarkerade områden). Nedan redovisas hur Åskälen-
Österåsen Vindkraftpark är planerat i förhållande till kommunens förslag, se Figur . 
Östersunds kommun ligger väster om dubbeldragen grå linjemarkering i kartbilden som löper 
tvärs över bilden. De ansökta områdena ligger till största delen inom kommunens så kallade 
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”gröna” områden, ett mindre delområde ligger inom ”vitt” område. Inom ansökta områden 
finns inga detaljplanelagda områden. 

 
Figur 37. Ansökta områden i förhållande till Strömsunds och Östersunds kommuners fördjupade tillägg till 
Översiktsplan. 

5.8 Strandskydd 

Vid hav, sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd enligt 7 kap. MB. Generellt gäller 
strandskydd på 100 meter vid de flesta sjöar och vattendrag. Syftet med strandskyddet är att 
trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsmiljöer på land 
och i vatten. 

Inom ansökta område återfinns små skogsdiken/bäckar som omfattas av strandskydd. Den 
ansökta verksamheten med följdverksamheter (breddning/förstärkning av befintlig väg och 
nedläggning av kablar) kommer i vissa fall att bedrivas inom 100 m från små 
vattendrag/skogsdiken i området. För att kunna utnyttja vindresurserna inom aktuellt område 
optimalt måste ett antal vindkraftverk placeras så att anslutningsvägarna till verken passerar 
över grävda diken och mindre vattendrag som omfattas av strandskydd.  
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6 NATURA 2000 

Natura 2000 är ett nätverk av skyddsvärda områden som alla EU:s medlemsstater ska bidra 
till enligt EU:s två naturvårdsdirektiv: art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet. Alla 
stater inom EU är skyldiga att vidta nödändiga bevarandeåtgärder så att naturtyper och arter 
som utgjort grund för utpekande till Natura 2000 upprätthålls i ”gynnsam bevarandestatus”. 
Syftet med Natura 2000 är att bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden inom hela 
den europeiska gemenskapen.  

Enligt 7 kap 28 a § miljöbalken är det förbjudet att utan tillstånd bedriva verksamheter eller 
vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka ett Natura 2000-område. Denna 
tillståndsplikt gäller även för verksamheter och åtgärder som bedrivs eller vidtas utanför ett 
Natura 2000-område. 

I närheten av ansökta områden återfinns fem Natura 2000-områden (Figur 38). Söder om 
delområde Österåsen ligger naturreservatet och Natura 2000-området Öjsjömyrarna 
(SE0720202) och Natura 2000-området Högbacken Örån (SE0720469). Arealen för områdena 
är 770 respektive 3,6 ha. Norr om delområde Åskälen ligger Natura 2000-områdena Borgflon 
(SE0720251), Bodflon Fyrån (SE0720341) och myren norr om Näverkälsbodarna 
(SE0720242). Arealerna för respektive område är 34 ha, 56 ha samt 32 ha.  

Detta kapitel utgår från de upprättade bevarandeplanerna för respektive Natura 2000-område. 
Efter samråd med berörda personer på länsstyrelsen beslutades att två utredningar skulle 
utföras inför inlämnande av ansökan: en fågelutredning och en hydrologisk utredning. En 
hydrologisk utredning utfördes p g a att de i bevarandeplanerna ingående naturtyperna och 
arterna främst är påverkade och beroende av områdets samt närområdets hydrologi. En 
förändrad hydrologi kan påverka naturtypernas och arternas bevarandestatus. 
Fågelutredningen genomfördes för Öjsjömyrarna med avseende på de i bevarandeplanen 
utpekade fågelarterna. Resultat från fågelutredningen visade på nödvändigheten av mer 
kännedom om örn i Natura 2000-området Öjsjömyrarna varvid en kompletterande inventering 
ufördes. 
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Figur 38. Natura 2000-områden i närområdet kring ansökta områden. 

6.1 Utredningar 

6.1.1 Hydrologisk utredning  

Kemakta Konsult AB har genomfört en bedömning av påverkan på vattenföringen i 
anslutning till Natura 2000-områdena i samband med vindkraftsetablering vid Åskälen – 
Österåsen. Utredningen har omfattat studier av befintligt underlagsmaterial, framställning av 
hydrologisk karta samt hydrologisk beskrivning och påverkansanalys. Utredningen återfinns i 
sin helhet i bilaga 3.10. 
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6.1.2 Utredning av fågellivet 

Ornitolog Christer Olsson har på uppdrag av sökande tagit fram en bedömning av hur 
fågellivet inom Natura 2000-området Öjsjömyrarna skulle kunna påverkas av en 
vindkraftetablering i dess närhet. Bedömningen baseras på tillgänglig information i Natura 
2000-områdets bevarandeplan, naturvärdes- och fågelinventering av det intilliggande området 
för den planerade vindkraftetableringen, sammanställning av lokala ornitologers observationer 
i området samt Christer Olssons kunskaper och erfarenhet. Utredningen återfinns i sin helhet i 
bilaga 3.11. 

6.1.3 Kompletterande örninventering  

Rutilus ecokonsult har på uppdrag av sökande inventerat delområde Österåsen med avseende 
på örnförekomst. Inventeringen utfördes i fält med tubkikare och handkikare. De flesta 
örnobservationer gjordes över Natura 2000-området Öjsjömyrarna. Rapporten återfinns i sin 
helhet i bilaga 3.12. 

6.2 Områdesbeskrivningar 

Nedan följer områdesbeskrivningar för respektive Natura 2000-område med avseende på 
ekologisk struktur och funktion. Områdesbeskrivningar och efterföljande hotbilder för de fem 
Natura 2000-områdena utgår från de av länsstyrelsen i Jämtland upprättade 
bevarandeplanerna. Bevarandesyftet för samtliga naturtyper och arter i Natura 2000-områdena 
är att upprätthållas i gynnsam bevarandestatus. Dessutom ska möjligheter ges till 
vetenskapliga studier och rörligt friluftsliv.   
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6.2.1 Öjsjömyrarna 

Öjsjömyrarna är utpekat att ingå i Natura 2000 enligt både art- och habitatdirektivet samt 
fågeldirektivet. I Tabell 2 redovisas de förekomster av naturtyper och arter som legat till 
grund för direktiven. 

Tabell 2. Öjsjömyrarna: Naturtyper och arter ingående i EU-direktiv. 

Naturtyper ingående i art- och 

habitatdirektivet 

Arter ingående i art- och 

habitatdirektivet 

Fågelarter ingående i 

fågeldirektivet 

Dystrofa sjöar och småvatten Kalkkärrsgrynsnäcka Slaguggla 
Högmossar Guckusko Jorduggla 
Källor med tuffbildning  Gråspett 
Rikkärr  Spillkråka 
Västlig taiga  Tretåig hackspett 
Örtrik granskog  Orre 
  Lappuggla 
  Sparvuggla 
  Hökuggla 
  Berguv 
  Silvertärna 
  Grönbena 
  Brushane 
  Ljungpipare 
  Trana 
  Tjäder 
  Järpe 
  Stenfalk 
  Fiskgjuse 
  Blå kärrhök 
  Sångsvan 
  Svarthakedopping 
 
Öjsjömyrarna är ett flackt och myrrikt område med varierande topografi. Olika typer av 
myrar, sumpskogar och barrskogsklädda fastmarksholmar är de dominerande naturtyperna 
vilket ger området höga ekologiska värden. Naturtyperna är uppdelade i tre kategorier: sjöar, 
våtmark och skog och dess ekologiska struktur och funktion beskrivs nedan tillsammans med 
arterna i habitat- och fågeldirektivet.  

6.2.1.1 Sjöar 

Öjsjömyrarnas sjöar är naturligt näringsfattiga och svagt sura. Gynnsam bevarandestatus 
upprätthålls om omgivningarna hålls naturliga med intakta strandvåtmarker och strandskog 
samt att vattenståndsfluktuationer och hydrologi bibehålls. Dessutom ska 
artsammansättningen vara naturlig utan negativ inverkan av främmande arter eller 
fiskstammar.  

6.2.1.2 Våtmarker 

Våtmarker behöver ständig tillförsel av vatten från omgivningen eller från nederbörd. Mossor 
producerar torv och våtmarkerna är viktiga habitat för stråväxter, örter, ris och vitmossor. Den 
viktigaste förutsättningen för att gynnsam bevarandestatus upprätthålls i våtmarkerna är att 
hydrologi och hydrokemi inte påverkas negativt. Det är även viktigt att busk- och trädskikt 
inte blir tätare eller glesare. 
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6.2.1.3 Skogen 

Västlig taiga och örtrik granskog är mångskiftande naturtyper med inslag av gran, tall och 
lövträd. Gynnsam bevarandestatus upprätthålls med oförändrad hydrologi, olikåldrig skog och 
minimalt markslitage. 

6.2.1.4 Arter 

Guckusko och kalkkärrgrynsäcka trivs i våtmarker. Enligt bevarandeplanen bedöms 
bevarandestatusen vara gynnsam. 

6.2.1.5 Fåglar 

Drygt hälften av fågelarterna i bevarandeplanen är helt eller delvis våtmarksbundna. 
Våtmarkerna är lämpliga häckningsmiljöer och i sjöarna bygger vissa fåglar bo och söker 
föda. Resterande arter i bevarandeplanen är i huvudsak skogsbundna. Grova stammar och död 
ved är bra boplatser. Gynnsam bevarandestatus upprätthålls om livsmiljöerna förblir 
oförändrade och störningspåverkan utifrån är så liten som möjligt. Bevarandestatus för 
fågelarterna i Öjsjömyrarna är i dagsläget inte bedömd. 

6.2.2 Högbacken Örån 

Högbacken Örån är ett mosaikartat område och terrängen är småkuperad med 
översvämningsängar och fuktig gräsmark. Kärrmarkerna är en viktig livsmiljö för den starkt 
hotade fjärilen: violett guldvinge (Figur 39). Arten har minskat kraftigt i hela Europa sedan 
1970-80 talen och minskningen forsätter. Huvudanledningen till artens tillbakagång kan direkt 
knytas till stora förändringar inom jordbruket med upphörande hävd av slåtter- och 
hagmarker. Dessa miljöer är viktiga för artens fortplantning då de hyser larvens värdväxt 
ormrot. Ormroten förekommer i två vitt skilda miljöer i Sverige: betad eller slåttrad ängsmark 
med god tillgång på markvatten, eller i kärrmark med kalpåverkad torv (21). Området är även 
utpekat att ingå i Natura 2000 pga. naturtyperna nordliga boreala alluviala ängar och rikkärr.  

 
Figur 39. Violett guldvinge, Lycaene helle.1  

                                                 
1 http://sv.wikipedia.org/wiki/Violett_guldvinge 2011-03-31 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Violett_guldvinge
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Tabell 3. Högbacken Örån: Naturtyper och arter ingående i EU-direktiv. 

Naturtyper ingående i art- och habitatdirektivet Arter ingående i art- och habitatdirektivet 

Nordliga boreala alluviala ängar Violett guldvinge 
Rikkärr  

6.2.3 Borgflon 

Borgflon är utpekat att ingå i Natura 2000 enligt art- och habitatdirektivet. Ingående naturtyp 
är rikkärr och ingående arter är käppkrokmossa och myrbräcka.  

Området består till största delen av ett sluttande rikkärr som bitvis övergår i kalkkärr. Kärren 
har både öppna och trädbevuxna partier. I de öppna kärren dominerar olika starrar och andra 
halvgräs, trädkärret hyser mer högvuxna örter. Kärren är mycket artrika och har flera 
rödlistade arter. 

Tabell 4. Borgflon: Naturtyper och arter ingående i EU-direktiv. 

Naturtyper ingående i art- och habitatdirektivet Arter ingående i art- och habitatdirektivet 

Rikkärr Kräppkrokmossa 
 Myrbräcka 

6.2.4 Myren norr om Näverkälsbodarna 

Myren norr om Näverkälsbodarna är utpekat att ingå i Natura 2000 enligt art- och 
habitatdirektivet. I tabellen nedan redovisas de förekomster som legat till grund för detta. 
Området är myrrikt med öppna kärrytor. Kärret störs i södra delen av en väg och 
skogsavverkningar och i norr av ett gammalt, stort dike som stör hydrologin. Det förekommer 
även trädbevuxna partier. Trots störningar hyser området mycket höga naturvärden. Kärret är 
artrikt och har flera rödlistade arter. Området är placerat i högsta naturvärdesklass i 
Länsstyrelsens rikkärrsinventering. 

Tabell 5. Myren norr om Näverkälsbodarna: Naturtyper och arter ingående i EU-direktiv. 

Naturtyper ingående i art- och habitatdirektivet Arter ingående i art- och habitatdirektivet 

Rikkärr Kräppkrokmossa 
 Myrbräcka 
 Otandad grynsnäcka 
 Guckusko 

6.2.5 Bodflon 

Bodflon är utpekat att ingå i Natura 2000 enligt art- och habitatdirektivet. I tabellen nedan 
redovisas de förekomster som legat till grund för detta. Området består av en myr med öppna 
och trädbevuxna rikkärr med varierande trädtäckning. Ett par diken berör området i vissa 
delar men har endast liten påverkan på området. Anslutande fastmark är i stor utsträckning 
avverkad. Genom det öppna kärret löper en gammal vinterväg. Trots störningar finns flera 
rödlistade arter som ger området höga botaniska värden. Sammantaget har området mycket 
höga naturvärden och är betydelsefullt för den biologiska mångfalden  
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Tabell 6. Bodflon: Naturtyper och arter ingående i EU-direktiv.  

Naturtyper ingående i art- och habitatdirektivet Arter ingående i art- och habitatdirektivet 

Rikkärr Kräppkrokmossa 
Mineralrika källor och källkärr Myrbräcka 
Örtrik granskog Guckusko 

6.3 Hotbild 

Nedan redogörs för hotbild enligt vad som beskrivs i bevarandeplanerna för områdena. 

6.3.1 Naturtyperna 

Det största hotet mot naturtyperna i de fem Natura 2000-områdena är skogsbruk. 
Öjsjömyrarna, Borgflon och Bodflon är helt eller delvis skyddade mot skogsbruk pga. sin 
status som naturreservat eller att det är klassade som riksintresse. Skogsbruk i anslutning till 
området skulle dock kunna innebära ett hot mot våtmarker och sjöar. Fragmentering, 
kanteffekter, markavvattning, dikning och skogsbilvägar m.m. kan leda till att områdets 
hydrologi och hydrokemi påverkas negativt. Andra förhållanden/åtgärder som enligt 
bevarandeplanerna kan påverka naturtyperna negativt är följande: 

- Terrängkörning eller annan aktivitet som innebär betydande markslitage. 
- Trampskador kan uppstå av vilt kring saltstenar som satts ut för viltvård. 
- Ett för stort viltbete kan innebära att tall- och lövträdsföryngring inte får chans att 

växa upp till fullstora träd. 
- Skogsgödsling, spridning av aska eller kalkning av kringliggande områden. Kalkning 

av naturligt sura tillflöden och sjöar påverkar förutsättningarna för de arter som är 
anpassade till naturligt sura förhållanden. 

- Luftföroreningar, försurning och ökat kvävenedfall kan förändra status och 
artsammansättning. 

- Graninvandring, pga. väl utförd brandbekämpning, kan vara ett hot mot flerskiktade 
tallskogar och lövskogar som tidigare uppkommit efter brand. 

- Igenväxning pga. upphörd hävd. 
- Igenväxning pga. markavvattning och kvävedeposition kan leda till förändrade 

proportioner mellan olika arter. 
- Utsättning av främmande arter, eller fiskstammar kan ändra konkurrensförhållanden, 

sprida smitta och/eller orsaka genetisk kontaminering. 
- Torvbrytning för energi- eller jordförbättringsändamål. 

Då vindkraftparksetableringen kan innebära att skogsavverkning och anläggning av nya vägar 
sker i anslutning till något eller några av dessa Natura 2000-områden har sökanden låtit utföra 
en hydrologisk studie. För studie se bilaga 3.11. Hydrologistudien har legat till grund för 
föreslagen vägdragning inom ansökta områden. 
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6.3.2 Arterna 

6.3.2.1 Kärlväxter 

För arterna kalkkärrsgrynsnäcka, kräppkrokmossa, myrbräcka, otandad grynsnäcka samt 
guckusko utgör alla aktiviteter som ändrar växtplatsernas hydrologi och hydrokemi hot. 
Utdikning, dränering, skyddsdikning och körskador är exempel på potentiella effekter från 
avverkning inom eller i anslutning till Natura 2000-området. Dessutom öppnar 
skogsavverkning upp omgivningarna vilket kan leda till förändrat lokalklimat, minskad eller 
felaktig hävd och konkurrensfördelar för andra arter.  

Då vindkraftparksetableringen kan innebära att skogsavverkning och anläggning av nya vägar 
sker i anslutning till något eller några av dessa Natura 2000-områden har sökanden låtit utföra 
en hydrologisk studie enligt tidigare beskrivning. För studie se bilaga 3.11. Hydrologistudien 
har legat till grund för föreslagen vägdragning inom ansökt område. 

6.3.2.2 Fåglar 

Fragmentering av landskapet samt markavvattning inom och utanför Natura 2000-området 
pga. skogsbruk utgör hot för svarthakedopping, grönbena, brushane, fiskgjuse, järpe, tjäder, 
gråspett, spillkråka, tretåig hackspett samt alla typer av ugglor. Öjsjömyrarnas bevarandeplan 
anger dessutom att vindkraftverk vid kända kolonier av silvertärna kan vara ett hot. För övriga 
fågelarter i bevarandeplanen kan miljögifter, näringskonkurrens eller minskade biotoper 
utgöra hot. För sångsvan, trana, ljungpipare och stenfalk finns inga direkta hot för närvarande.  

Då Öjsjömyrarna är skyddat enligt fågeldirektivet har sökanden låtit utföra en ornitologisk 
studie enligt tidigare beskrivning. För studie se bilaga 3.10. 

6.3.2.3 Ryggradslösa djur 

Förekomst av fjärilen violett guldvinge ligger till grund för Natura 2000-området Högbacken 
Örån. Högbacken Öråns nordliga boreala alluviala ängar och rikkärr är två goda habitat för 
värdväxten och är därför skyddat under Natura 2000. Utdikning som eliminerar 
översilningsytor, fragmentering och isolering av livsmiljöerna är möjliga hot mot artens 
överlevnad i dessa områden. 

Då vindkraftparksetableringen kan innebära att avverkning sker i närliggande område till 
Högbacken Örån har sökanden låtet utföra en hydrologisk studie. För studie se bilaga 3.11. 

6.4 Hydrologi 

Nedan sammanfattas nulägesbeskrivning av etableringsområdets hydrologi samt eventuell 
påverkan på Natura 2000-områdena. För mer detaljer kring avrinning och beräknad 
vattenföring i området samt bedömningar se hydrologisk studie i bilaga 3.11. 

6.4.1 Nuläge 

Området för den planerade vindkraftparken ligger i höglänt, skogsbeklädd terräng med 
myrmark i de lägre delarna. Placeringen av vindkraftverken planeras på höjderna medan 
Natura 2000-områdena som i huvudsak utgörs av våtmark ligger i de lägre delarna. 
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Området ligger inom Indalsälvens huvudavrinningsområde som i sin tur är uppdelat i mindre 
delavrinningsområden. Den planerade vindkraftparken är spridd över 7-8 
delavrinningsområden (se karta i bilaga 3.11). I ett avrinningsområde sker vanligtvis 
inströmningen på höjdområden när nederbörd tränger in i marken och fyller på grundvattnet. 
Utströmningsområde är oftast låglänta terrängavsnitt, nedre delar av sluttningar samt i 
vattendrag.  

Fig 3-2 i bilaga 3.11 visar delavrinningsområden och vattendrag i anslutning till berörda 
Natura 2000-områden. Natura 2000-områdena är relativt små till sin utbredning i förhållande 
till delavrinningsområde. Dessutom sker avrinning till respektive Natura 2000-område från ett 
delavrinningsområde. Undantaget är Öjsjömyrarna där tillrinning sker från två närliggande 
delavrinningsområden (Fig 3-2, bilaga 3.11).  

6.4.2 Påverkan 

6.4.2.1 Delområde Österåsen 

Enligt den hydrologiska studien som utförts görs bedömningen att vindkraftparken har liten 
eller ingen påverkan på Natura 2000-områdena Öjsjömyrarna och Högbacken Örån. Skälen 
för denna bedömning är sammanfattningsvis följande: 

- Efter omarbetad layout (från layout 1 till layout 3 och 4) är inga vindkraftverk 
placerade i närheten av Natura 2000-områdena.  

- Flödet i vattendrag som avrinner till Natura 2000-områdena påverkas ej, eftersom 
vindkraftverken lokaliserats till höjdområden. 

- Markområdena där vindkraftverken ska placeras är hydrauliskt åtskilda från 
Öjsjömyrarna vilket gör att vattenföringen i vattendragen ej påverkas.  

- Utdikning på höjderna är troligtvis ej nödvändig då avrinning främst sker som 
grundvatten och i mindre grad som ytvatten. 

Inga befintliga, alternativt nya vägar som krävs för etablering går igenom eller i nära 
anslutning till Natura 2000-områdena. 

6.4.2.2 Delområde Åskälen 

För Natura 2000-områdena i delområde Åskälen görs bedömningen att vindkraftparken har 
liten eller ingen påverkan. Enligt utförd hydrologisk studie gäller följande för respektive 
Natura 2000-område: 

- Bodflon Fyrån är hydrauliskt separerad från vindkraftparken av inlandsbanan och 
Fyrån. 

- Myren norr om Näverkälsbodarna ligger som närmast 3 km från etableringsområdet. 
Dessutom finns ett höjdområde samt ett vattendrag som separerar Natura 2000-
området från vindkraftsparken. 

Borgflon separeras inte hydrauliskt från vindkraftparken och avledning av vatten bör därför 
tas i beaktande. Förutsatt att inga bäckar eller vattendrag skärs av samt att avledning av 
vatten, t.ex. dikning, inte sker från området söder om Borgflon bedöms dock planerad 
vägdragning inte påverka hydrologin i Borgflon. 
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6.5 Fåglar 

Nulägesbeskrivning av fågellivet i Öjsjömyrarna utgår från fågelutredningen utförd av 
Christer Olsson samt den kompletterande örninventeringen. För detaljer kring utredningarna 
se bilaga 3.10. 

6.5.1 Nuläge

Fågelutredningen är främst baserad på uppgifter från lokala ornitologer som exkurerat i 
området samt från observationer bokförda i artportalen Svalan (www.artportalen.se). Även 
fågelinventeringar från närliggande områden har använts då vissa av de fågelarter som 
återfunnits vid dessa undersökningar antas ha revir även inom själva Natura 2000-området. 

Bevarandeplanen för Öjsjömyrarna innehåller ingen riktad fågelinventering vilket gör att 
informationen rörande fågellivet i området är knapphändig. Fågelarterna som ingår i 
fågeldirektivet är inkluderade därför att arten har ”observerats eller där spår av arten har 
observerats i området”. 

Av de 22 arter i bevarandeplanen är nio stycken våtmarksbundna, tre stycken både våtmark- 
och skogsmarksbundna och tio stycken i huvudsak skogsmarksbundna. 13 av dessa 22 arter är 
även med på Artdatabankens rödlista. Fågelutredningen slår fast att de flesta fynd i området 
endast belyser bofasta fåglar eftersom observationerna oftast är gjorda under 
häckningsperioden maj-juni, då många andra fåglar befinner sig på nordflyttning. Dessutom 
saknas även fågelarter som häckar tidigt på året, t.ex. flera arter av ugglor och hackspettar, 
samt kungsörn. 

Förutom de 22 arterna i fågeldirektivet räknas ytterligare åtta skyddsvärda arter upp i den 
ornitologiska studien utförd i området. Dessa arter finns med i EU:s fågeldirektiv men 
återfinns ej i den upprättade artlistan i bevarandeplanen. De arter som har observerats i 
området av lokala ornitologer samt rapporterats i artportalen Svalan är: smålom, storlom, 
fjällvråk, kungsörn, storspov, pärluggla, nattskärra, lavskrika. 

Över stora delar av det norrländska inlandet är kungsörnsförekomst den enskilt viktigaste 
fågelfaktorn att ta hänsyn till vid upprättande av vindkraftparker. Arten har ett stort revir och 
vistas under en stor del av året på de höjdnivåer som benämns ”rotorhöjd” (45-180 meter över 
marken). Den kompletterande kungsörnsinventeringen fastslår att det finns minst två 
kungsörnar inom, och kring Öjsjömyrarna. Ett eventuellt revir finns förmodligen i sydöstlig 
riktning från Öjsjömyrarna. Detta antagande baseras på observationer och flygrutter noterade 
under inventeringen. Boletning utfördes i mars 2010 och 2011 samt i juni 2010. Den utökade 
inventeringen visar att det inte finns grund till att tro att finns häckande kungsörnar inom det 
inventerade området. 

6.5.2 Påverkan

De i fågeldirektivet ingående arterna skulle kunna påverkas både indirekt och direkt av en 
vindkraftparksetablering, beroende på var de häckar eller hur flygturer ser ut. Vad gäller 
eventuell indirekt påverkan görs, enligt den utförda hydrologiska studien, bedömningen att 
hydrologin i Natura 2000-området Öjsjömyrarna kommer att påverkas ytterst lite eller inte 

http://www.artportalen.se/
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alls. Någon påverkan på fåglarnas livsmiljöer avseende hydrologi bedöms därför inte 
uppkomma. 

Eftersom vissa fåglar delvis utnyttjar samma luftrum som vindkraftverkens rotorblad är 
kollisioner med vindkraftverken en direkt påverkan som fågelarterna riskerar utsättas för. 
Vindkraftverken kommer att placeras utanför Natura 2000-området Öjsjömyrarna men 
fåglarnas flygvägar kan passera genom vindkraftparken vilket gör kollisionsrisken reell. Det 
är dock främst större fåglar som riskerar kollidera med verken eftersom de är mindre 
navigeringsskickliga.  

De allra flesta av de 22 fågelarterna i bevarandeplanen för Öjsjömyrarnas Natura 2000-
område kommer med största sannolikhet inte att beröras alls eller i mycket ringa utsträckning 
av en vindkraftetablering i områdets relativa närhet. Detta på grund av att deras revir nästan 
uteslutande ryms inom Natura 2000-området och därför att de är knutna till livsmiljöer som 
främst finns inom detta område. Några undantag till dessa antaganden finns dock. I första 
hand gäller det fiskgjuse och kungsörn, som regelbundet gör långväga födosöksturer och då 
troligen passerar över området för det planerade etableringsområdet. I andra hand gäller det 
sångsvan, vilken är en expanderande art som har flyttvägar över och kring Natura 2000-
området. Bevarandeplanen anger däremot att ingen hotbild mot sångsvan finns i dagsläget. 
För silvertärna och gråspett finns enligt fågelutredningen en liten risk för kollisioner med 
kommande vindkraftverk. Det är dock okänt om kolonier av silvertärna finns i området 
eftersom ingen basinventering har utförts. 

6.6 Kumulativa effekter 

Östersunds kommun och Strömsunds kommun uppger att inga större projekt eller aktiviteter 
(t.ex. vägbygge, vandringsleder, bostäder) planeras i området kring den planerade 
vindkraftparken. Skogsstyrelsen uppger att avverkningsanmälningar är dagsaktuella och 
således är det svårt att bedöma om andra planerade avverkningar har en kumulativ effekt på 
Natura 2000-områdena.  

Enligt ornitolog Christer Olsson kan ökad aktivitet i form av ljud och trafik under 
anläggningstiden vara störande för rovfåglar. De flesta fåglar har god anpassningsförmåga 
och i detta område antas fåglarna redan vara anpassade pga. närliggande riksväg 45. Ornitolog 
Christer Olsson anger dock att det vore önskvärt att undvika större störningar under april och 
maj som är många fåglars rasttid innan häckning. Eftersom störningen förväntas äga rum till 
mesta dels innan vindkraftparken tas i bruk görs bedömningen att den inte bidrar till någon 
kumulativ effekt för området.  

6.7 Sammantagen bedömning av påverkan 

Av utförda utredningar konstateras att vindkraftetableringen inte bedöms på ett betydande sätt 
påverka miljön i något av Natura 2000-områdena. Någon tillståndsplikt enligt bestämmelsen i 
7 kap. 28a § miljöbalken bedöms därför inte föreligga. 

Någon skada på de livsmiljöer som avses skyddas bedöms inte heller uppkomma och inte 
heller bedöms de skyddade arterna utsättas för någon störning som på ett betydande sätt kan 
försvåra bevarandet i området av arten. 
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Enligt Naturvårdsverkets handbok, ”Natura 2000 i Sverige – handbok med allmänna råd” (22) 
kan en aktivitet med ett visst mått av störning tillåtas. Störningen måste ställas i relation till 
artens population och dess utveckling i området snarare än effekterna på ett enskilt par eller 
enskild individ. Det väsentliga i sammanhanget är om artens bevarandestatus försämras i 
området eller ej. En etablering av en vindkraftpark i närliggande område bedöms inte på ett 
betydande sätt försvåra för de 22 uppräknade fågelarterna i Öjsjömyrarnas bevarandeplan att 
fortleva i ett uthålligt bestånd, samt inte heller bedöms etableringen försämra arternas 
bevarandestatus i området. Den totala påverkan på Natura 2000-området bedöms därmed som 
ringa. 

6.8 Skyddsåtgärder 

Vindkraftparkens layout har omarbetats och flera verk som legat nära Natura 2000-området 
Öjsjömyrarna har tagits bort. Detta kan ses som en skyddsåtgärd främst för att minska 
kollisionsrisken för fåglar.  

Inga nya vägar kommer att anläggas inom Natura 2000-områdena. Vid anläggning av nya 
vägar inom etableringsområdet kommer hänsyn tas till vattendrag och bäckar. Så långt det är 
möjligt kommer större störningar i form av ljud från ökad trafik undvikas under tidpunkter på 
året då fåglarna är extra känsliga. 

6.9 Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att den planerade vindkraftparken inte byggs och 
miljökonsekvenserna på Natura 2000-områdena uteblir. Det medför exempelvis att fågelarter 
som flyger i rotorhöjd inte löper någon risk att krocka med ett vindkraftverk. Detta får anses 
vara av begränsad betydelse då fåglars kollisioner med biltrafik utgör ett långt större hot. 
Uteblivna miljökonsekvenser från avverkningar till följd av vindkraftetableringen anses också 
vara av begränsad betydelse eftersom närområdet till stor del redan består av hårt brukad 
skogsmark. Den sammantagna negativa miljöpåverkan blir sannolikt större beroende på att 
mer miljöskadlig elproduktion behöver användas istället, alternativt att vindkraftparken 
uppförs på annan plats.  




