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SNFs syn på vindkraft 

Naturskyddsföreningen anser  

• att vindkraft bör kunna bidra med minst 30 TWh till år 2020 

• att vindkraftverken ska etableras i lägen där de inte hotar höga natur- 

eller miljövärden, och med stor hänsyn till sociala värden 

• att kommunerna ska ta ett aktivt ansvar för att så långt möjligt 

säkerställa detta i sin planering, samt 

• att vindkraftverken i första hand ska lokaliseras till områden som redan 

är exploaterade eller bullerstörda, som utefter vägar och vid 

industriområden.  
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Risker med felplacerad vindkraft 
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• Konflikt med fågelliv och 

fladdermöss 

• Ingrepp i orörd natur –

vägbyggen och nya 

kraftledningar 
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Bra Miljöval el 



Bra Miljöval el 

Mål  

•Förhindra att ny elenergi baseras på ohållbara energislag och gynna 

elenergi baserad på hållbara energislag 

•Öka investeringarna i långsiktigt hållbara produktionskällor 

•Minska konsumtionen av elenergi 

•Minska den förnybara elenergins negativa konsekvenser på biologisk 

mångfald 
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Bra Miljöval el 
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All slags förnybar elenergi kan märkas 

med Bra Miljöval om produktionen 

uppfyller fastställda kriterier 

 
 



Vindkraftplaceringar 
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Vindkraftplaceringar 
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Vindkraftplaceringar 
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Vindbrukskollen 

En nationell karttjänst om 

etablering av vindkraftverk 

som ges ut av 

länsstyrelserna 
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Kartfunktion Bra miljöval 
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Kan ge både 

vindkraftsbolag och 

kretsar information om 

skyddade områden 



Vindkraft på rätt plats 

• En studiesatsning i samarbete med 

Studiefrämjandet  

• Syfte att ge kretsar och länsförbund ökad 

kunskap så att den fortsatta 

vindkraftsutbyggnaden sker med bästa 

möjliga lokalisering  
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Vindkraft på rätt plats - 
förundersökning  
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I Västernorrland, liksom i Halland, var intresset lågt. 17 % av kretsarna svarade att de var 

intresserade. Emellertid svarade häften av kretsarna att de kanske ville delta, så det fanns ändå 

ett visst intresse. 

I Örebro ville 22 % delta och 33 % ville eventuellt delta. I Jämtland var 34 % intresserade av 

en utbildning medan 22 % kanske var intresserade. 

Län Andel intresserade av utbildning 

Skåne Ja 31 %, kanske 31 % 

Halland Ja 17 %, kanske 33 % 

Gotland - 

Västra Götaland Ja 48 %, kanske 17 % 

Örebro Ja 22 %, kanske 33 % 

Dalarna Ja 57 %, kanske 22 % 

Jämtland Ja 34 %, kanske 22 % 

Västernorrland Ja 17 %, kanske 50 % 

Västerbotten Ja 87 %, 

Norrbotten Ja 54 %, kanske 23 % 

 

Tabell 3. Intresset av en vindkraftsutbildning bland kretsarna i tio olika län. I varje län finns ett visst bortfall av 

kretsar som inte kunde kontaktas under enkätundersökningen. Därför är andelen ”ja” för Västerbotten 87 % trots 

att alla tillfrågade kretsar svarade att de var intresserade. Från Gotland finns ingen statistik eftersom det endast 

finns en krets där. 

 
 

Figur 1: 120 kretsar svarade på frågan ”Skulle du vara intresserad av att delta i en utbildning om vindkraft?”. 61 

kretsar svarade att de är intresserade, 33 är kanske intresserade i mån av tid och plats och 26 kretsar är inte 

intresserade av att delta.  

 

 

Andel t illfrågade kretsar int resserade av en 

vindkraftutbildning 

Ja, 51 %

Nej, 22 %

Kanske, 27 %
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En fråga som ställdes i undersökningen gällde vilket fokus kretsarna ville ha på utbildningen. 

I tabellen nedan finns en sammanfattning på vilka svar kretsarna gav på frågan. 

Lista på vilket fokus kretsarna tyckte att en 

fortbildning inom vindkraft ska ha 

Antal kretsar 

 

 Naturvärden och hur de påverkas 

 

39 

 Miljöjuridik (MKB och överklagan) 31 

 Allsidig utbildning 16 

 Påverkan på djurlivet (fåglar, fladdermöss m.m.) 18 

 Argument för och emot 11 

 Samhällsekonomiska aspekter och energifrågor 9 

 Vet ej/inget svar 9 

 Naturskyddsföreningens ståndpunkt 5 

 Ökat samarbete inom föreningen 5 

 Hänsyn till människor och turism 4 

 Forskningsresultat (exempelvis Naturvårdsverkets 

projekt vindval) 

3 

 Buller 3 

 Småskalig vindkraft (driva själv/köpa in sig) 3 

 Art- och habitatdirektivet 2 

 Politisk påverkan (hur man påverkar kommun, 

myndigheter och exploatörer) 

2 

 Klimatfokus 1 

 Estetiska värden 1 

 Lokal kännedom (t.ex. om naturen i kommunen och 

kommunens inställning till vindkraft) 

1 

 Fragmenteringsfrågor 1 

 Placering av vindkraftsverk 1 

Tabell 4. Kretsarna som fick svara på enkäten blev tillfrågade ”Om ni får önska, var ska fokus på en utbildning 

ligga?” Högra kolumnen visar hur många kretsar som nämnde ett visst svar. Eftersom varje krets kunde svara 

mer än en sak blir summan av ”antal kretsar” inte detsamma som antalet kretsar som svarade på enkäten. 

Majoriteten svarade naturvärden och hur de påverkas, miljöjuridik eller allsidig utbildning. 

Nedan följer resultaten från enkätundersökningen för respektive län. Fler diagram än de som 

presenteras här finns i bilaga 1. 

4.4.1. Skåne län 

Med 356 uppförda vindkraftsverk som är i drift är Skåne ett av de länen i Sverige med flest 

vindkraftverk 
2
. Kretsarna i Skåne kontaktades just på grund av att vindkraften är så 

välutbyggd där.  

 

I Skåne finns 26 kretsar och 24 av dem svarade på enkätundersökningen. 21 av dem berättade 

att de följer utbyggandet av vindkraft och två av dem att de har överklagat flera 

                                                           
2
 Länsstyrelsen Skåne 

Syfte att undersöka intresse av 

samt önskad fokus på en 

vindkraftutbildning hos kretsar 



Vindkraft på rätt plats - 
kartbaserad metod 

• Med hjälp av GIS-programmet QGIS 

kan kretsarna använda geografisk 

information och arbeta fram en karta. 

 

• Kartan visar områden som bör 

undantas från vindkraftsutbyggnad och 

områden där etablering kan utredas. 

 

• Kretsarna ges möjlighet att redovisa 

lokal kunskap av betydelse för 

exploateringsundantag och etablering. 
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Vindkraft på rätt plats - 
upplägg kartbaserad metod 

1. Med hjälp av en manual kan kretsarna lära sig att: 

–installera QGIS 

–hantera de mest grundläggande funktionerna i programmet  

–lägga till skyddade områden som ska undantas från exploatering, d.v.s. alla områden (grupp A-C) 

som anges i Bra miljöval el 

–digitalisera sina egna ”stoppområden”, t.ex. flyttfågelstråk 

–Digitalisera sina egna ”utredningsområden”, t. ex. industriområden 

–göra en kartlayout    
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2. En uppstartskurs  2016 där: 

– momenten i manualen gås igenom 

– Deltagarna kommer igång med sina kartprojekt 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naturskyddsföreningens 
vindbruksplan i Dalsland 
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Kretsarna i Dalsland tog gemensamt 

fram en vindkraftsplan med målet att 

peka ut områden där 

vindkraftutbyggnad kan ske utan 

naturpåverkan 
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Stoppkarta och förslagsområden 
framtagna av Norrbottens länsförbund 

Piteå

Luleå

Boden

Kiruna

Kalix

Älvsbyn

Gällivare

Pajala

Arvidsjaur

Jokkmokk

Arjeplog

Övertorneå
Överkalix

Kartförklaring

Orter

Kommungränser

Stoppområden mot vindkraft 

Vägar

Motortrafikled och motorväg 

Väg, större

Väg, mellan

Väg, mindre

Enskild väg

Norrbottens län

Vägar, orter, adm gränser © Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/1207 

Framställd av Naturskyddsföreningen i Norrbottens län, version 2012-01-19

Stoppområden mot vindkraft i Norrbottens län
Områden som hålls fria från vindkraftverk av naturvårdsskäl i Norrbottens län

Baseard på naturvårdens olika riksintressen, skyddade områden,
 områden med dokumenterat höga naturvärdenidentifierade vid
 inventeringar i såväl officiell som ideell regi, samt skyddszoner i
 särskilda fall. 

Piteå

Luleå

Boden

Kiruna

Kalix

Älvsbyn

Gällivare

Pajala

Arvidsjaur

Haparanda

Jokkmokk

Arjeplog

Övertorneå

Överkalix

Förslagsområden för vindkraft i Norrbottens län 

Kartförklaring

Vindkraftförslag > 7 m/s

Vindkraftförslag > 5 m/s

Orter

Motortrafikled och motorväg 

Väg, större

Väg, mellan

Väg, mindre

Enskild väg

Kommungränser

Norrbottens län

Områden som föreslås utredas som möjlig lokalisering för vindkraft, ur både energi- och naturvärdesaspekt. 

Baserad på förslag från föreningens kretsar som med lokalkännedom eftersträvat 
undvika konfliktrisker. Från förslagen utvalt platserna med bäst vindlägen. Angivna 
årsmedelvinduppgifter gäller på 100 m nivå. Endast platser utanför stoppområdena 
ingår. Hänsyn tagen till rennäringens riksintressen. 

Framställd av Naturskyddsföreningen i Norrbottens län, version 2012-01-19

Vägar, orter, adm gränser © Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/1207 
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Nordisk Vindkraft - Trysslinge 
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Nordisk Vindkraft – Trysslinge 
Riksintressen och nationella bevarandevärden 
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Nordisk Vindkraft – Trysslinge 
Naturvärden 
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Länsförbundet i Örebro 

 

• Den 28 maj träffade vi Isak Isaksson sakkunnig inom 

naturvård, från Naturskyddsföreningens rikskansli. Vi var i 

Naturreservatet Vargavidderna som ligger mittemellan två 

planerade vindkraftsparker Skabersjö (Trysslinge). Vi 

diskuterade Vindkraft på rätt plats. Även representanter från 

Nordisk vindkraft var med en del av kvällen. Utifrån detta 

möte har vi startat en vindkraftsgrupp i 

Naturskyddsföreningen Örebro län. Vill du vara med i 

gruppen så hör av dig till Kajsa på kansliet. 
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Vad har hänt 2013? 

• Förstudierapport klar där vi kontaktade kretsar och 

länsförbund. 

• Pilotträff med länsförbund och kretsar i Örebro 

• Upptaktsmöte med kretsar i Falköping 16 september, 60 

deltagare. 

• Delrapport till Energimyndigheten klar. 

• Telefonenkät till länsordföranden för att reka intresset inför 

fältträffar. 

• Studiematerial, ”Vindkraft på rätt plats” under produktion. 

 

 

2014-10-20 28 



Vad händer nu? 

• Planera marknadsföring och upplägg av fältträffar och 

Vindkraft-kurser. 

• Kontakta länskanslier i pilotregionerna och boka in 

träffar/kurser under hösten 2014. 

• Formgivning och tryck av studiematerialet samt anpassning 

till webben. Klart ca 10 maj. 

• Ny ansökan till Energimyndigheten för perioden april 2014-

april 2015. 

• Slutrapport 2013-2014 ska in 15 april. 
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Ny ansökan 
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Beskrivning av projektet, vad som planeras 

två år framöver och vad det kommer att 

kosta. 

 

Projektet har nu nått fas två: Fortbildningar 



Ny ansökan 
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Ansökan belyser att projektet: 

• Utgår ifrån en positiv syn på vindkraften 

som energikälla. 

• Syftar till att vindkraftverk ska 

lokaliseras så att negativ miljöpåverkan 

undviks eller minimeras.  

• Ska ge insyn i och påverkan på 

planeringsprocesser (vindbruksplaner, 

kommunala översiktsplaner) snarare är 

enskilda exploateringsärenden.  



Vindkraftseminarium, hösten 
2014 

• 09.00 Kaffe 

• 10.00 Välkommen till kursen, Studiefrämjandet i XX-län 

• 10.15 Vindkraft på rätt plats, Isak Isaksson, Naturskyddsföreningen 

• 10.30 Fåglar och vindkraft, Vindval, Martin Green, Lunds universitet 

• 11.30 Fladdermöss och vindkraft, Vindval, Jens Rydell, Lunds universitet 

• 12.30 Lunch 

• 13.30 Vindkraftens påverkan på däggdjur, Vindval 

• 14.30 Vindkraftens påverkan på marint liv, Vindval 

• 15.30 Kaffe 

• 16.00 Sammanfattning och avslut 
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2016 

 

• Studiecirklar fortsätter 

• Utvärdering av projektet 
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Tack! 
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