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Vindkraft
    ur miljöperspektiv
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Välkommen till tredje artikeln om vindkraft i Västerut. 

Tidigare har vi skrivit om bakgrunden till den nationella 

vindkraftssatsning som avspeglar sig i vårt område fram-

förallt genom SSVAB och deras mycket stora projekt 

med totalt sju parker och totalt runt 400 vindkraftverk. 

Vi har också tittat lite på vilken effekt det kan få på infra-

struktur och arbetstillfällen. Denna gång är det dags att 

ta tag i miljöaspekterna. Vi satsar på vindkraft av just mil-

jöskäl, eftersom den är ett bra alternativ till de energislag 

som släpper ut växthusgaser. Men även om vindkraft står 

för en jämförelsevis ren energiproduktion är det så att all 

energiutvinning påverkar miljö och tär på resurser. Själva 

källan till vindkraft, vinden är givetvis ren, men det kostar 

resurser att bygga verken och att ta fram råvarorna till 

detta. Dessutom påverkar vindkraftverken på andra sätt, 

de ger skuggor, orsakar ljud och innebär risker och fara 

för framförallt fåglar som normalt har sitt livsutrymme där 

kraftverkens rotorer snurrar med centrum på mellan 110 

och 120 meters höjd. Ytan som blir livsfarlig för fåglar är 

runt 7 500 kvadratmeter, med andra ord tre kvarts hektar 

per kraftverk. Men vi börjar i den positiva änden…

Jämför vi miljöegenskaperna för vindkraft och andra ener-

gislag kan man se att just när det gäller koldioxid och 

växthusgaser är påverkan förhållandevis liten. Det är fram-

förallt produktionen av verken som sådana som står för 

koldioxidutsläpp. Transporter av stora och tunga bygg-

nadsdetaljer och gjutning av alla betongfundament är 

de moment som ”kostar” mest i form av utsläpp. Själva 

energiproduktionen i sig är å andra sidan helt koldioxidfri, 

vilket innebär att ju fler år ett vindkraftverk kan producera 

energi, desto bättre miljövärden får det. Andra energislag 

har andra egenskaper som är sämre. Kärnkraft kräver bryt-

ning av metaller som är radioaktiva och hela kedjan från 

anrikning till slutförvaring ger större växthusgasutsläpp 

jämfört vindkraft. Dessutom räcker dagens kända resurser 

av uran endast ca: 70 år med nuvarande produktion; ökar 

vi den räcker den ännu kortare tid. 

Kolkraft och naturgas är resurser som vi bör sluta använda 

fortast möjligt eftersom de tillhör de lager av kol som inte 

ska införlivas med jordens korta kolcykler; det är dessa 

produktionsformer som är kärnan i våra nuvarande klimat-

problem. 

Vattenkraft är relativt koldioxidfri, dock dras den med 

liknande produktionsutsläpp som vindkraften vid själva 

byggandet; betonggjutning och transporter av tunga delar 

medför utsläpp av växthusgaser. Dessutom producerar de 

årsregleringsdammar som oftast byggs längst upp i stora 
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vattenkraftssystem växthusgaser. Detta beror på att stora 

områden med vegetation däms över och när dessa orga-

niska ämnen bryts ned bildas växthusgaser. Som de flesta 

vet orsakar vattenkraften dessutom mycket stora skador på 

den biologiska mångfalden i hela sina sträckningar. Alla 

former av strömvattenlevande organismer är anpassade att 

leva i just strömmande vatten; många är dessutom bero-

ende av att kunna röra sig fritt både upp- och nedströms, 

vilket hindras av de dammar som är oundvikliga vid vat-

tenkraft. Idag kan man bygga fiskvägar som fungerar både 

upp- och nedströms men tyvärr är inställningen till den 

typen av miljöförbättrande åtgärder oftast helt ointres-

santa för vattenkraftsbolagen. 

De ovan specifika negativa egenskaper som fossilbränsle-

kraftverk, vattenkraftverk och kärnkraft har finns inte hos 

vindkraften. 

Jaha, så då är det bara att bygga vindkraft överallt då? Inga 

problem verkar det som… Nja, så enkelt är det tyvärr inte. 

Vindkraftens miljönegativa egenskaper kan delas upp i 

olika delar

 Buller och ljud

 Visuella egenskaper

 Befarade störningar för däggdjur 

 som renar och älgar.

 Fara för fåglar

Buller uppstår när vingarna roterar och det är ett ljud som 

rör sig i frekvensområdet 63-4 000 Hz, vilket är ungefär 

samma område som ljudet från vind i vegetation. Dock 

kommer de allt större verken, sådana som kommer att byg-

gas här, dvs. större än 1 MW, att orsaka mer lågfrekvent 

buller. Lite forskning har gjorts på den typen av buller, 

men preliminära resultat pekar på att människor och djur 

är mer känsliga för buller i de lågfrekventa registren, det 

kan räcka med ljudnivåer strax över hörbar nivå för att de 

ska orsaka huvudvärk och andra stressymptom. Dessutom 

breder lågfrekvent ljud ut sig mer än högre frekvenser och 

”når” därför längre. Naturvårdsverket anser att man bör 

följa upp just påverkan av de lågfrekventa ljuden ju mer av 

de stora verken som byggs.

Generellt anser Naturvårdsverket att ljudnivån vid bostad 

inte ska överstiga 40 dBA. Vidare har man sett att i områden 

med låg bakgrundsljudnivå, som på landet, är sannolikhe-

ten större att fler känner sig störda av en nivå på 40 dBA 

än i t ex ett villaområde i stad. Därför vill man att gränsen 

ska ligga på 35 dBA i landsbygd där låg naturlig bakgrunds-

ljudnivå kan anses vara en del av kvalitén för området. Om 

vindkraftverket ger ifrån sig rena toner vid drift, bör ljud-

nivågränsen sänkas med ytterligare 5 dBA. 

Skuggor och andra visuella egenskaper kan också orsaka 

miljöproblem.  Framförallt är det de skuggor som bildas 

när solen lyser genom de roterande vingarna som har för-

knippats med eventuella problem. Bland annat har vissa 

påpekat att det finns risk för epileptiska symptom när man 

utsätts för ljusblink i en viss frekvens. Detta stämmer, men 

de verk som nu byggs storskaligt har en så pass låg skugg-

frekvens att risken är försumbar för allvarlig påverkan som 

epileptiska reaktioner, även om skuggorna kan upplevas 

som störande. Däremot kan en del gårdsverk med mindre 

rotordiametrar och kanske fler rotorblad tillhöra de verk 

som kan ha en frekvens som ligger i riskområdet för att 

framkalla mer allvarliga symptom. För att undvika problem 

bör man placera vindkraftverken så att de inte står i sfären 

sydost-sydväst om bostadsbebyggelse då det orsakar mest 

störningar på grund av solens läge i horisonten. Problemen 

med skuggor är överhuvudtaget ett problem som ökar med 

nordlig breddgrad, eftersom vi får längre och fler skuggtim-

mar ju längre norrut vi kommer på jorden.  Vid en under-

sökning på Gotland där man frågade ett antal närboende 

(inom 1 100 meter ifrån verken) hur de upplevde störning-

arna blev svaren överraskande positiva. Betydligt färre än 

befarat upplevde störningar av typen ljud och skuggor från 

verken. Få av de tillfrågade tyckte att de var snygga, men 

en del menade att man fått ett nytt landmärke att referera 

till när man skulle göra vägbeskrivningar för folk som inte 

kom från orten. Hur man som person upplever ljud- och 

ljusproblemen är helt individuellt och gissningsvis bety-

der personens grundinställning till vindkraft mycket för 

upplevelsen av störningarna. Även andra omständigheter 

som exempelvis topografin påverkar störningsbilden runt 

vindkraftverken.  

När det gäller däggdjur och hur störningskänsliga de är 

finns tyvärr väldigt få undersökningar, framförallt från 

Sverige och Norden. Det som en del zoologer menar är att 

våra större husdjur troligtvis klarar av vindkraften bättre än 

vilda, då de tama är vana vid människor och deras maskiner 

och miljöer. Inga tecken finns på att renar och andra större 

däggdjur, som lever under andra betingelser än inhägnade 

tamdjur, skulle reagera långvarigt negativt. Men för att få 

vetenskapliga underlag har Energimyndigheten sommaren 

2009 beviljat bidrag på drygt 12 miljoner för forskning runt 

bland annat påverkan på renar. 

För fåglar innebär givetvis vindkraftverken en betydligt 

större störningskälla, eftersom fåglarnas livsrum finns just 

där varje vindkraftverks rotorer klipper av närmare en hek-

tar av luftrummet i vertikalled. Undersökningar visar också 

på ökad dödlighet bland fåglar i närheten av vindkraftverk. 

På den norska ön Smöla utanför Trondheim har en stor 

vindkraftspark byggts. Samtidigt har Smöla en mycket stor 

havsörnspopulation och man har studerat vilken påverkan 

vindkraften har på den. Antalet dödade havsörnar och även 
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andra fåglar har precis som väntat sig ökat sedan parken 

byggdes. Preliminära resultat visar att dödligheten bland 

havsörnar ligger på 25 % på Smöla jämfört med närliggande 

öar utan vindkraftsparker där dödligheten ligger på runt 

10 %. Dock är undersökningarna ännu alldeles för få för att 

forskarna ska kunna dra några säkra slutsatser. 

I Sverige rekommenderar Naturvårdsverket och Sveriges 

Ornitologiska Förening ett skyddsavstånd på minst 2 kilo-

meter från etablerade rovfågelbon. I Sollefteå kommun har 

man sagt ja till ett skyddsavstånd på 1 kilometer i fallet med 

SSVABs ansökan för de sju parkerna. Vänsterpartiet tycker 

inte att det var tillräckligt, utan menade att de rekommen-

derade 2 kilometrarna borde ha följts.  Åke Westberg på 

SSVAB menar att om man skulle följt rekommendationen 2 

kilometer skulle ett tiotal verk inte kunna byggas. 

Men det är inte bara själva risken att förolyckas i kollisioner 

med kraftverken som betyder påfrestningar på rovfågel-

stammarna. Trafiken till och från vindkraftverken, inte 

minst under byggperioden som pågår under flera år påver-

kar. Dessutom har kungsörnarna jaktrevir på mellan 50 och 

150 kvadratkilometer där de söker föda. Om vindkraftverk-

sparker etableras mitt i dessa revir innebär även det stora 

störningar och risk för att häckningar uteblir. 

Kanske mest allvarligt ur miljösynpunkt är påståendet 

som kraftindustrin via Svensk Energi just nu basunerar ut 

att en storskalig vindkraftsutbyggnad innebär ett behov 

av utbyggd vattenkraft. Det man hänvisar till är att vind-

kraften behöver regleras med någon annan energiform 

eftersom vi inte själva kan påverka produktionen från vind-

kraften, blåser det inte så blåser det inte. Låt oss förklara 

detta lite närmare…

När elenergi produceras måste den också konsumeras i 

samma utsträckning i ”andra änden” så att säga, detta efter-

som elproduktion av denna skala inte kan lagras. Svenska 

Kraftnät är det statliga affärsverk som har till uppgift att se 

till att produktion och konsumtion balanseras. Skulle oba-

lans inträffa innebär det att frekvensen på nätet inte skulle 

kunna hållas på de 50 Hz som vi idag har. I ett sådant läge 

av obalans fungerar inte datorer och andra apparater som 

är beroende av en jämn och stabil frekvens. Alla kraftslag 

utom vindkraften kan styras enkelt av oss människor, men 

just vindkraften har vi ingen större kontroll på eftersom 

vi är beroende av hur det blåser. Därför måste vi på något 

sätt kunna balansera för vindkraftens nyckfullhet. Rent tek-

niskt är vattenkraften en utmärkt reglerkälla då den kan 

gå från noll till full effekt inom loppet av en knapp minut. 

Men eftersom vattenkraften dras med en hel del allvarliga 

miljöproblem beskrivna ovan är det inte ett bra alternativ 

ur den synpunkten. 

Och det finns andra sätt att reglera vindkraften på. Ett är 

via effektstyrning hos konsument. Det innebär att elkonsu-

menten själv prioriterar vad som är viktigast. I ett hem kan 

man t ex tänka sig att spis och diskmaskin prioriteras runt 

middagstid, men att tvätt av kläder kanske inte är riktigt 

lika viktigt att det sker på en speciell tid på dygnet. Rent 

tekniskt finns redan dessa lösningar och med de moderna 

elmätare som de flesta idag har finns alla möjligheter att 

på detta vis jämna ut konsumtionen av el för att möta vind-

kraftens svängningar. Ett annat sätt är att utnyttja batteri-

kapaciteten i de kommande el- och hybridbilarna. Att dessa 

kommer att slå igenom på bred front är alla som är insatta 

i oljeproblematiken övertygade om. Den dag, oavsett om 

den inträffar inom tio eller tjugo år, när hela personbilsflot-

tan är omställd till rena elbilar eller hybridbilar, kommer 

energin i alla dessa batterier att motsvara ett eller två kärn-

kraftsblock. Det man gör är helt enkelt att låta batteriernas 

el till och från, beroende på behov, flyta baklänges ut på 

nätet för att användas som reglerkraft.  Båda dessa alterna-

tiva sätt är tekniker som Svenska Kraftnät känner till och 

kalkylerar med teoretiskt. Men ännu så länge har vi regler-

kapacitet nog i den befintliga vattenkraften. Och eftersom 

vi går mot ett historiskt stort elöverskott både nationellt 

och i Norden enligt både Energimyndigheten och bland 

andra Vattenfall AB bör det knappast innebära några pro-

blem i framtiden heller. Att kraftindustrin ändå framhåller 

vattenkraften som alternativ nummer ett beror naturligtvis 

på att man med god förtjänst kan sälja överskottsenergi till 

andra länder. Miljörörelsen med Naturskyddsföreningen i 

spetsen ser dock med allvar på hotet om utbyggnad av vat-

tenkraften. Generalsekreteraren Svante Axelsson satt under 

Almedalsveckan i år med i panelen på ett seminarium 

anordnat av Svensk Energi och varnade då vindkraftsre-

presentanterna för att fortsätta att blanda ihop vind- och 

vattenkraft. Han menade att en fortsatt sammanblandning 

av vind- och vattenkraft kan innebära slut på stödet från 

Sveriges största miljöorganisation för den storskaliga vind-

kraftsutbyggnaden. 

Eftersom alternativ finns till reglering kan man bara hop-

pas att kraftindustrin tar sitt ansvar eftersom vindkraften 

i sig är en mycket bra energikälla. Dock innebär det alltså 

inte att den kan byggas hur som helst eller var som helst, 

utan måste som det här numrets avsnitt visat förläggas på 

väl valda platser och i samförstånd med natur- och miljöin-

tressen. Det finns inga problem i det eftersom målet idag är 

30 TWh vindkraft och den tekniska potentialen är 400 TWh 

i Sverige. Självklart måste det finnas platser där elenergi 

via vindkraft kan genereras med god vinst för exploatören, 

utan att grundläggande hänsyn till boende och natur behö-

ver åsidosättas.ar
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