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 Direkt påverkan - dödliga olyckor (”kollisioner”)  

 Indirekt åverkan - livsmiljöförstörelse och störning (fåglar)  

 [Barriäreffekter (både - och +!) (fåglar)] 

Fåglar, fladdermöss och vindkraft 



Påverkan - vad bör man oroa sig för? 

• att fåglar och fladdermöss dödas (oavsett antal)? 

• att beståndens storlek påverkas?  

•  att miljöerna förstörs? 

•  att fåglar & fladdermöss inte använder ett område som 
förut? 

• strider mot etiska värderingar?  



Vindkraftutbyggnad är exploatering!  
 

Fråga nr 1: Bör området  

exploateras eller skyddas? 



Lagar och förordningar 

•  Artskyddsförordningen 

”Tillsammans med… jakt- och fiskelagstiftningen ….att EUs 
fågeldirektiv och habitatdirektiv införlivats i svensk 
lagstiftning…” 

 

•  EU-direktiv 

    Habitatdirektivet + Fågeldirektivet 

 



EUs fågeldirektiv 

Innehåller regler om skydd för samtliga naturligt förekommande 
fågelarter i EU  
 
 ”… vidta åtgärder … för att fågelpopulationerna … på en nivå som 
uppfyller ekologiska, vetenskapliga och kulturella krav och samtidigt 
tar hänsyn till ekonomiska krav och till rekreationsbehov”  

 
 Fåglarnas livsmiljö ska bevaras 
 Särskilda skyddsområden (67 arter listade i bilaga 1) 
 Generellt förbud mot att avsiktligt döda fåglar, bon och ägg   
   
 



Lagar och  
förordningar i  
verkligheten 

•  Överensstämmelsen ofta dålig, ej möjlig att följa! 

•  Vedertagen praxis finns inte ännu – men vi är på väg! 

•  Genom domar de senaste åren (bl.a. boplatser för stora 
rovfåglar) i Mark & Miljödomstol & Mark & 
Miljööverdomstol – Skyddsavstånd! 

•  www.naturvardsverket.se eller www.vindlov.se  

•  Sök ”vindkraft, domar och ärenden” 

http://www.naturvardsverket.se/
http://www.vindlov.se/


Vindkraftverk  
dödar fåglar! 

Alla typer av fåglar kan förolyckas! 



• De flesta vindkraftverk dödar få fåglar             
    (2 - 10 per verk & år) 
 
• Ett fåtal dödar fler (upp till 125 per verk & år) 

 
 
 
 
• Vissa typer av fåglar dödas oftare än 
   förväntat (= i förhållande till hur många de är) 
 
• De flesta fåglar som dödas är småfåglar 

 
• Ingen förändring över tid = de ”lär” sig inte! 
 
 

Dödlighet vid vindkraftverk 



 

 
 
 
 

 
 

Dödlighet vid vindkraftverk 

 

 Idag ca 6 000- 30 000 fåglar per år 

 

 Med planerad utbyggnad kanske                            
12 000 – 60 000 fåglar per år 

 

 

 

  

 



Annan människoorsakad dödlighet 

Direkt:  

Trafik, fönsterrutor, kraftledningar, master med stag, 

oljeutsläpp, fiskeredskap mm 

- Uppåt 10 miljoner fåglar/år 

 

Indirekt: 

Annan exploatering, skogsbruk, jordbruk mm 

- ????? 

 



   Vad innebär detta? 
• I Sverige häckar ca 150 miljoner fåglar 

(sensommar finns ca 500 miljoner!) 

 

 

 

 

• Vindkraft är inget problem för någon svensk 

fågelpopulation 

 

• Möjligen lokala problem för vissa arter 

 

 



Dödlighet vid vindkraftverk i olika  

   miljöer 

1. Våtmarker/kustmiljö (15-50 per verk & år) 

2. Bergskrön/åsryggar/höjder (4-10 per verk & år) 

3.  Öppet jordbrukslandskap (0-5 per verk & år) 

     Havet ? (troligen låg, men dålig kunskap) 

     Skog ? (kunskap saknas) 



Vilka fåglar dödas? 
1. Fåglar som ”inte är rädda för vindkraftverk” 

 ex. rovfåglar, måsar, tärnor, kråkfåglar 



2. ”Dåliga flygare” (hönsfåglar)  

 

Kolliderar med tornen! 

Vi vet inte varför 



3. Fåglar som fångar insekter i luften? 

svalor & seglare 

Nattskärra????? 



Olyckor sker överallt där rovfåglar finns! 

Främst stora och medelstora arter (örnar, vråkar, glador) 

men inte enbart dessa! 

Områden med hög täthet av rovfåglar 

Både unga och gamla individer 

Flyttningsstråk förefaller inte vara något problem! 

Rovfåglar 



Alla studier: 0.1-1 döda rovfåglar/vkv och år 

Om fullskalig utbyggnad i Sverige: 600-6000 rovfåglar/år 

235 000 häckande rovfåglar, 117 000 stora/medelstora 

0.3-3 % av landets alla rovfåglar/år 

0.5-5 % av landets stora rovfåglar/år 

Rovfåglar 

Risk för påverkan på antalet rovfåglar  
om man inte planerar väl! 



Olyckor förekommer ganska sällan 

 

 

 

Aktivt flyttande fåglar? 

Huvuddelen av all fågelflyttning sker högt 
över alla vindkraftverk! 



Hur stor yta påverkas? 

Förstörd livsmiljö 

ca 1,5 ha/verk  

med fullskalig utbyggnad 90 km2  = 0,2 ‰ av 

Sverige 



Störning 

Tydliga och kraftiga störningar under 

byggperioden! 

Mindre därefter 

Häckande fåglar 

Varierande resultat 

De flesta fåglar undviker ej!  

Vadare – undviker mest 



Gäss, änder, vadare undviker upp till 800 m 

Små effekter på småfåglar 

Osäkert om de vänjer sig 

Rastande och övervintrande 

fåglar 

Störning 



Störning 

Hur stor yta påverkas? 

undvikande 200 m = ca 12,6 ha/verk  

Med fullskalig utbyggnad: 756 km2  = 

1,7 ‰ av Sverige 



Hög grad av undvikande (marina änder, lommar) 

Effekt på upp till 2 km avstånd 

Viss attraktion (skarvar, måsfåglar) 

Osäkert om de vänjer sig 

Rastande och övervintrande 

fåglar till havs 

Störning 



Ja! De flesta arter i någon form 

Särskilt under aktiv flyttning 

Sjöfåglar flyger runt vindkraftparker både på 

dagen och på natten 

Barriäreffekter? 



Fåglar och vindkraft 

Var ska man inte bygga vindkraft? 

Hög naturlig täthet av rovfåglar  

Mycket fågelrika områden  

Områden där fåglar spenderar tid (häckar, rastar, 

övervintrar) är viktigare att skydda än områden där 

de enbart flyttar förbi 



Fåglar och vindkraft 

Var kan man bygga vindkraft? 

 Redan exploaterade miljöer 

 Storskaligt odlingslandskap 

 Havet (bortsett några viktiga utsjöbankar) 

 Produktionsskog med låga naturvärden 


